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০্ত্ডাডন্লভ্জ্ন্যালা। 

গণেশাষ্টকম্। 
শ্রী শ্রগণেশায় নমঃ । 

যতোহনন্তশক্তেরনস্তাশ্চ জীব। যতো'নগুপাদপ্রমেয়াপ্তণান্তে | 

যন্তোভাতি সর্ব ত্রিধাভেদভিন্নং সদ1 তং গণেশং নমামে। ভজাম্ঃ !১ 

যতশ্চাবিরাসীজ্জগৎ সর্জমেতত্রথাজাননে। বিশ্বগো-বিশ্বগোপ্ত। | 

তথেন্্রাদয়োদেব-সংঘ-মনুষ]াঃ সদ তং গণেশং নমামো। ভজামঃ ॥২ 
শা শশা ীশাশি এ শা পা কলা শা শীত এ৪ সা 

গণেশাষ্টক | 
ষে শনস্তশক্তিশালী (পুরুষ) হইতে অনন্ত জীব সস্ঠৃত হইয়াছে, 

যেনিগুণ (পরমাত্ম। ) হইতে সমস্ত অগ্রমেয় গুণরাশি প্রকাশিত 

হইয়াছে এবং যাহা হইতে গুণত্রয়ে (সত্বরজঃ তমঃ গুণে ) বিভক্ত 

সমস্ত বিশ্ব বিস্বষ্ট হইয়াছে সেই গণপতিকে সর্বদ] প্রণাম করি 

ও ভজনা করি ।।১ 

এই সম্পূর্ণ জগৎ ধাহ| হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ধাহা হইতে 
১. শাপী বিশ্বরক্ষক কমলালন (ত্রক্গা ) উৎপন্ন হইয়াছেন এরং 
ইন্জ্রাদি দেবসমূহ ও মনুষ্য নি5য় যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সেই 

গণপতিকে সর্ববদ। গ্রণাম করি ও ভজনা করি ॥২ 

সস ভারা 



ন্ স্তোত্ররত্বম'লা । 

হতোবত্রিষ্তানৃ-ভবোতভূর্জলঞ্চ ষতঃ সাগরাশ্চন্দ্রমাব্যোমবায়ু: | 
যতঃ স্থাবরাজঙ্গমাবুক্ষসংঘাঃ সদ তং গণেশং নম্ধমো! ভজামঃ 15 

বতে। দানবাঃ কিন্নরাষক্ষলংঘা বণ্তশ্চারণাবারণাঃ শ্বাপদাশ্চ। 

বত: পক্ষিকীট। যতো। বীরুধশ্চ সদা তং গণেশং নমামে। ভজামঃ ॥৪ 

যতোবুদ্ধিরজ্ঞাননাশে! মুমৃক্ষো যতিঃ সম্পদোভক্তসংতোষিকাঃ স্থাঃ। 

যতো বিদ্বনাশো ষতঃ কার্ধ্যসিদ্ধিঃ সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ ॥৫ 

ঘতঃ পুরসম্পদ্যতো বাঞ্ছিতার্থো ষতোহভক্কবিদ্রান্তথানেকন্ধপাঃ। 
ষতঃ শোকমোহোৌ য্তঃ কাম এক্স সদা তং গণেশ নমামে। ভজাম:1৬ 

ধাহা হইতে অগ্রি, স্র্গা, শিব, পূর্থবী এবং জল উৎপন্ন হইয়াছে, 

যশহা। হইতে সমস্ত সাগর, চন্ত্র, আকাশ এবং বায়ু উৎপন্ন হইয়াছে, 

ধাহা হইতে স্থাবর ভঙক্ষম সমস্ত পদার্থ এবং বুক্ষদমূত উৎপন্ন - 

হইয়াছে সেই গণপতিকে সব্বদ! প্রণাম করি ও ভজন করি।'৩ 

বাহ হইতে দানব, কিন্নর এবং ষক্ষসমূহ উৎপন্ন হয়ছে, ধাহা 
হইতে চারণ ( দ্বেবযোনি বিশেষ ) বারণ (হস্তী) ও শ্বাপদগণ 
উৎপন্ন হইয়াছে এবং ধাহা হইতে পক্ষী, কীট ও লতামগ্ডলী 

উৎপন্ন হইয়াছে সেই গণপতিকে সর্বদ। প্রণাম করি ও ভজন। 
করি ।1৪ 

ধীহা হইতে বুদ্ধির বিকাশ হয় এবং মুমুক্ষুর ( মুক্তিলাভেচ্ছুর ) 

অজ্ঞান নাশ হয়, ধাহা হইতে ভক্জ্ঞনের সম্তোষকর সম্পৎলাভ 

ঘটে এবং ধাহা৷ হইতে বিগ বিনাশ হইয়া সমস্ত কাধ্য সিদ্ধি হয় 

সেই গণপতিকে সর্বদ। গ্রণীম করি ও ভজনা করি ॥৫ 

হাহা হইতে পুত্র, সম্পত্তি এবং বাঞ্ছিত , অর্থের লাভ হয় এব" 



গুর্বই্কন্তোত্রম্। ৩ 

যতোইনম্তশক্তিঃ সশেষো বতৃব ধরাধারনে৯নেককপে চ শক্তঃ | 

ষতোইনেকধা স্বর্থলোকা হি নান। সদা তং গণেশং নমামেো! ভঙ্ামঃ ॥ 
তো! বেদবাচোশতিকুগগামনোভিঃ সদ নেতি নেতা তি ঘন্তাগৃণস্তি 
পরব্রদ্ধরূপং চিদ্ান্দভূতং সদা তং গণেশং নমামে! ভঙ্জামঃ ॥৮ 

গুর্ববষ্টকান্তোত্রম্। 
শরীরং স্থ্ূপং সদ! খ্বোগমুক্তং 

যশস্চার চিত্রং ধনং মেরুতুলাম্। 
গুরোরজ্ঘ,পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং 

তত্তঃ কিং ততঃ: কিং ততঃ কিং তন্তঃ কিম ॥১ 

অভক্রজনের অনেক প্রকার বিস্ব উৎপন্ন হয়, এবং ধাহা হইতে 

শোক মোহ ও কামনার উনন্্ হয়, দেই গণপতিকে সর্ববদ! প্রণাম 

করি ও ভজন করি ॥৬ 

ষাহা হইতে অপীমশক্তি অনস্দেব পৃথিবী ধারণে অনেক প্রকার 

শক্তি লাভ করিয়াছেন এবং ষাহ1 হইতে অনেক প্রকারে শ্ব্গাদি 

নানা! লোক স্য্ট হইয়াছে নেই গণপতিকে সব্ধদা প্রণাম করি ও 

ভঞ্জগনা করি 7৭ 

যাহা হইতে বেদবাক্যসমুহ মনের সহিত অতিশয় কুষ্টিত হইয়। 

সাবধানে নেতি, নেতি (জগত ত্রহ্ম নহে,) বলিয়া! নির্দেশ করে সেই 

চি্ানন্বত্বরূপ পরক্রহ্ম গণপতিকে প্রণাম করি ও ভত্তনা করি 1৮ 

গুবর্ষউক স্তোত্র । 
নিত্য সুস্থ ও হবূপ শরীর, বিচিত্র হষশ এবং মেক্ষপর্ববত তুল্য 

খন লাস হইণেও (তৎকালে 1 গুরুর পাদপদ্মে বদি চিত্ত লগ্ন না! 



০ 

৪ স্তোত্ররত্বমীল!। 

কলত্রং ধনৎ পুত্রপৌত্রাদি সর্ববং 
গৃহৎ বান্ধবাঃ দর্বমেতদ্ধি ভূয়াৎ। 

গুবোবজ্ৰিপদ্ধে মনশ্চেন্ন লগ্নং 

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥২ 

বড় [দিবেদে মুখে শাস্ত্রবিদা। , 

কবিত্বাদি গদ্যং সুপদ্যং করোতি। 

গুবেবাঁজ্যপদ্মে মনশ্চে্ন লগ্ন 

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিমু।৩ 

বিদেশেষ মান্যঃ স্বদেশেষু ধনাঃ 

সদাচাবনুত্েযু মত্ত! ন চান্যঃ 

গুবোবজ্বিপদ্মে মনশ্চেন্ লগ্নং 
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিৎ ততঃ কিম ৪ 

১ শা | পপ পপি নল 

হয ভাতা হইলে কি লাভ হইল? কি লাভ হহল? অণ্ণাৎ কিছু 

লাভ হইল ন!। সমস্ত বিফল হইল ॥১ 
পত্বী, ও দদ-পুত্র-পৌন্রাদি সমস্ত এবং গৃহ, প্বজন এ সকল 

লাভ হইলে€ তথ্কলে ) গুকব পাপন ঘদি চিত্ত লগ্র না হয়, 

তাহা হইলে কি লাভ হইল? কি লাভ হইল ? অর্থাৎ কিছুই লাভ 
হইল না।।২ , 

যড়ঙ্গার্দী বেদ, সমস্ত শাস্্রবিছ্ঞা এবং কবিত্ব (গদা, পদ, ) 

স্রথাগ্রে থাকিলেও (তৎকালে ) গুরুর পাদপদ্ধে যি চিত্ত লগ্ন না 

হয়) তা হইলে কি লাভ হইল? কি লাভ হইল ॥৩ 

বিদেশে মাননীয়, স্বদেশে প্রশংসনীয় এবং সমস্ত সদাচার 



গুর্বষ্টকন্তোত্রম | € 

ক্ষমাম গুরোহশেষভূপালবুন্দৈঃ 

সদ1 সেবি'তৎ যস্ত পাদারবিন্দম্। 

ঞরোরজ্যিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্ন 

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৫ 

যশশ্চেদ গতং দিক্ষু দ্ানপ্রতাপা- 

» জ্জগণ্বন্থ সর্বং করে যত্প্রসান্বাৎ। 

গুরোরজ্বিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্ন 

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম 1৬ 

ন ভোগে ন যোঠো ন বা বাক্সিমেধে 
ন কান্তান্ুখে নৈব বিত্তেবু চিত্তম.। 

শুরোরজ্বিপদ্মে মনশ্টেপ্ন লগ্ন 

ততঃ ু ঠ ততঃ ক্ষিং ততঃ রি ততঃ টড 1৭ 

কাধ্যে বত হইলেও / তৎ্কালে ) গুরুর পাঁদপন্ে যদি চিত লগ্রন৷ 

হয় তাত! হইলে দি লাভ হইল ? কি লাভ হইল ? ৪। 
পথিবী মণ্ডলে ভাশেষ তৃপাঁলবুন্দ সর্কবাদা ধাহার পাদারবিন্দ 

সেবা করে, স্কাহারও চিত্ত যদি গুরুর পাদপয্পে লগ্ন না ভয় তবে 
( তাহার ) কি লাভ হইল, কি লাভ হইল? ৫। 

দান প্রভাবে চতুর্দিকে যশ বিস্তারিত হইলেও ধাগর প্রসাদে 
সমস্ত জগৎত্বস্ত্ব করতলগত হয়, সেই গুকর পাদপদ্ে বদি চিত্ত 
জগ্র না হয়, তাহা! হইলে কি লাভ হইল, কি লাভ হইল ? ৬। 

ভোগে, যোগে, অশ্বমেধাদি যাগে, পত্রীস্থথে বা ধনে চিত্ত 
আসক্ত না হইলেও (তৎকালে) যদি গুরুর পাদপদ্মে চিত্ত লগ্ন 
না হয়, তাহ হইলে কি লাভ হইল, কি লাভ হইল ? ৭। 

শপ শপ (২ পিপ্পপাণ পিপাসা 



নু ক্েজররত্ুমালা। 

'অরণো ন ব। স্বস্ত গেহে ন কাধ্যে 

ন দেহে মনো বর্ততে মেত্বনর্ঘে 

গুবোবজ্ঘিপদ্মে যনশ্েন্ন লগ্রং 

তত্তঃ কিং তত: কি বে /9 গ্গে 4ঞ চি পপ ণে ঝে ০৭ 2] 1 খা 

অন্থাণি বত্বানি ভুক্তানি সমাক্ 

সমালন্গিতা কামিনী যামিনীসু। 

গুবোবজ্বিপদ্ধে মনশ্েন্ন লগ্নং ূ্ 

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম ॥৯ 

গুবোবষ্টকং যঃ পঠেখ পুণ্যদেহী 

যতিভূপতিব্র্গচারী চ গেহী। 
লভেদ্বাঞ্চতার্থং পদং ব্রহ্ম ংজ্ঞং 

গুরোরুক্তবাক্যে মনো যশ্ত লগ্রম ॥১০ 

তি ভীমৎপরমভপ্দপরিব্রাজকাধা-শ্রীমচ্ছস্করাচী ধ্য-বিরচিতং গর্বই্টকং সমা প্ুষ্ 
পপ 26 এপ্োস্দি তি ৮ শশী পপি শশা স্পা পপ পাপ ৩০ শপ) পচ ০১৯১, ক ০৬-১এসপরা 

অরণাবানে ইচ্ছা নাত, গৃহবাসে প্রীতি নাই, কাধ্যে আসক্তি 

নাই, আবৃত দেভেও আস্থ। নাই কিন্তু এই অবস্থায়ও ঘণ্ধ গুরুর 
পাদপদ্ষে চিন্ত লগ্ন না হয়, তাহা হইলে কি লাভ হইল, কি লাভ 

? ৮1 

অমূল্য রত্ব সকল সম্যক ভোগ করিয়া এবং যামিনীতে কামিনী 
আলিঙ্গন করিয়াও যদি গুরুর পাদপদ্মে চিত্ত লগ্ন ন! হয়, তাহা, 
হইলে কি লাভ হইল, কি লাভ হইল? ৯। 

যে পুণ্যাত্স!, সন্্যামী, ভূপতি, ত্রন্ষচারী এবং গৃহস্থ গুর্বব্টক 
(ভ্তোত্র ) পাঠ করেন, এবং গুরূক্ত বাক্যে যাহার চিত্ত লগ্ন থাকে, 
তিনি বাঞ্ছিতার্থ ত্রহ্মপদ লাভ করেন। ১০। 

ইতি-_ শ্রমচ্ছস্করাচাধ্াবিরচিত গুর্ববইকক্ত্োজ্রাচবাদ সমাপ্ত । 



শ্ীগণেশ প্রাতংল্মরণান্তোত্রমূ। 
শ্রীগণেশার নম: । 

প্রাতঃ স্মরামি গণনাথমনাথবন্ধুং 
* সিন্দুরপুর-পরিশোভিত গগুযুগাম্। 

উদ্দ গবিস্পরিখ গুনচ গুদ গু- 
মাথগুলাদিম্বর-নায়কবুন্দ-বন্দ্যম্ ॥১ 

প্রাতনমামি চতুরাননবন্যমান- 
" মিচ্ছান্থকুলমধিলঞ্চ বরং দদানম্। 

তৎ তুন্দিলং দ্বিরস্নাধিপ-বজ্ঞস্থত্রং 
পুত্রং বিলাসচতুরং শিবয়োঃ শিবায় ॥২ 

প্রাভতজাম্যভয়দং খলু ভক্তশোক- 
দাবানলং গণবিত্বৃৎ বরকুঞ্জরাশ্যম্ 

অজ্ঞান-কানন-বিনাশন হব্যবাহ- 
মুৎসাছবদ্ধনমহং জুতমীশ্বরস্থয ॥৩ 

গণপতির প্রাতঃম্মরণ স্টোত্র । 
প্রাতঃকালে অনাথবন্ধু গণপতির ম্মরণ করি । তাহার গণ্ড- 

যুগল পিশ্পুর প্রবাহে পবিশোভিত, তিনি প্রবল বিদ্লের পরিথগুনেব 
( নাশের ) প্রচণ্ড দঞ্তম্বরূপ এবং ইন্দ্র প্রভৃতি দেবনায়কগণ 
কতৃক বন্দিত।১। 

প্রাতঃকালে চতুরানন (বন্ধা) কতৃক বন্দামন, ঈপ্সিত 
বরদাতা, স্থলোদর, নাগযক্ঞোপবাঁত ধারক, শিবদুর্গার বিলাল- 
নিপুণ পুত্রকে মঙ্গলের নিমিত্ত প্রণা্ করি ।২। 

প্রাতঃকালে অভয়দাতা, ভক্তের শোকের দাবাগ্নি ম্বরূপ,* 
শিবের পুত্র গজানন গণপতিকে ভজন! করি। তিনি অজ্ঞান বনের 
বিনাশক অগ্নি শ্বরূপ এবং উৎসাহবর্ধক। ৩। 

* বণাগ্রি যেরূপ বনকে ভন্ম কৰে তদ্রপ তিনি শৌক নাশ করেন। 



শ্রীশিব-প্রাত:স্মরণাস্তোত্রম 

প্রাতঃ ম্মরামি ভবভীতিহরং স্থরেশং 
গঙ্গাধরুৎ বুষভবাহনমান্বকেশম্। 

খটরাঙ্গশূলর রদীভয়হস্তমী শং 
সংসার-রোগহরমৌষধমঞ্ছিতীয়ম ॥ ১ 

প্রাতন'মামি গিরিশং গিরিজার্দদেভং 
সগস্থিতি প্রলয়কারণমাদিদ্দেবম। 

বিশ্বেশ্বরং বিজিতবিশ্বমনোভিরামং 
সংসার-রোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্ ॥ ২ 

গ্রাতর্জামি শিবমেক মনস্তমাছ্যং 
বেদান্তবেষ্যমনঘং পুরুষং মৃহান্তম্। 

নামাদিভেদরহিতং ড়ভাবশৃন্তং 
্ সংসার-রোগহরমৌধধমদ্বিতীয়ম্ ॥ ৩ 
/৮৮০৪৭৪০০ শসা পাপ মেঃ চি পি পপপপাপশ ০৯ পাপা শী শশা সপ ৮৯ ৯৯৮২ ০ পপ পিল পশলা আপ সপ 

শিবের প্রাতঃম্মরণ স্তোত্রে 

প্রাতঃকালে। ভবভয়হারক,* দেবেশ, গঙ্গাধর, বুষবাহন অস্থি কা- 

পতি, খষ্টাঙ্গ, শূল, বর ও অভয় হস্ত, সংসার রোগনাশন 'অদ্থিতীয় 
ওষধ (শিবকে ) স্মরণ করি | 

প্রীতঃকালে গিরিশ, অদ্ধ নারীশ্বর, উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলর়- 
কারণ, আদিদেব, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বলয়কারী, মনোভিরাম, সংলার- 
রোগনাশন অদ্বিতীয় ওঁধধ (শিবকে) প্রণাম করি (২)। 

প্রাতকালে অদ্বিতীয় অনস্ত আছ্য, বেদান্তবেছ্য নিষ্পাপ মহা 
পুরুষ, নামাদি ভেদশৃন্য ও ষট্প্রকার অভাবশূন্ত + সংসার রোগ- 
নাশন অদ্বিতীয় ওষধ শিবকে ভজন! করি (৩)। 

* ভবভয়হ।রক- ভব - সংসার অথব। উৎপত্তি (জন্ম )। 

1 নামাদি--শীম,রুপ,গুণ প্রভৃতি হীন অর্থাৎ নিরুপণধি, নিরাকার নিগুণ পরত্রহ্ষ। 
অভাব । প্রাগভাব ধ্বংসাভাব প্রভৃতি । 



চণ্তীপ্রাতঃম্মরণস্তোত্রম্। 

প্রাতঃ স্বরামি শরদিন্দুকবোজ্জলাভাং 

সদ্রত্ববন্মকরকৃগুল-হার-ভূষাম্। 

দিবাযুধোজ্জিত-কুনীল-সহম্মতস্তাং 
রক্তোৎপ্লাভচরণাং ভবতীং পরেশাম্ ॥ ১ 

প্রাতিনন মামি মহিষাস্থ র-চ গুমুণ- 

্তস্তাসুর প্রমুখ-দৈতা-বিনাশদক্ষাম। 

্রন্ষেন্্রকুদ্রমুনি মোহন-শ্ীললীলাং 
চণ্তীং সমস্তশ্্রমৃত্তিমনেকরূপাম্॥ ২ 

পর পচ তা (৬০ ২৯৯৭২০০৮০৯০ পপ পা পচ পা জগ চপ পর আক্রপপা  প্া সণ +. খ ৯০৭ পাস পরশ এর 

চণ্ীর প্র।তঃন্মরণস্তোত্র । 

প্রাতঃকালে শরঙ্চন্দ্রের কৌমুদীতুল্য উজ্জল দীপ্তিমতী, উৎকৃষ্ট 
রতবনশ্মিত মকর-কুগুল * এবং হারে ভূষিতা, স্বর্গীয় অস্ত্রের তেজে 

বিক্রান্তা, স্ুনীলবর্ণ; সহম্র-হস্তবিশিঞ্! এবং রক্তপন্মবৎ লোহিত 

চরণাভাশালিনী পরষেশ্বগীকে ম্মরণ করি (১)। 

প্রাতঃকালে, মহিষান্থর-চগ্ডমুগ্ডশুস্তান্থর প্রভৃতি দৈত্য বিনাশে | 

দক্ষা, লীলাক্রমে ত্রদ্ধা, ইন্দ্র, রুদ্ধ ও মুনিগণের মোহনকারিণী, 

সমস্তদেবমৃত্তিত্বরূপা এবং বহুরপ! চণ্ডীকে প্রণাম করি (২)। ৃ 

* মকরকুণ্ডল-মকরচিফিত কুগুলধারিণী ; হাঙ্গরমুণ বলয় প্রভৃতির ) 

স্যাঁয় মকর চিষিত কুণ্ল ভূষিতা। 



১৬ স্ঞোতরতুমালা | 

প্রাতভজামি ভজতামভিলাযদাত্রীং, 
ধাত্রীং সমস্ত-জগতাং দুরিতাপসৃস্ত্রীম্। 

সংসার-বদ্ধনবিমোচন-হেতৃতূতাং 

মায়াং পরাং নমধিগম্য পরশ বিষ্হোঃ ॥৩ 

শবিষুপ্রাতঃম্মরণান্তোত্রম্ | 

প্রাতঃ স্রামি ভবভীতিমহার্তিশাক্তৈে 

নারায়ণং গরুড়বাহনমজনাভম্ | 

গ্রাহাভিভূত-বরবারণ-মুক্কিহেতুং 
চক্তায়ুধং তরুণ-বারিজপত্রনেত্রম্ । ১ 

শালী পদস লি পাশ িাস্পপত শি ৩ পাপ ৯ কাণজ্র জালা পাপা মাপা চপ পাপা -শীাাশীাপীশীশীতী 

প্রাতঃকালে ভজনকারীর অভিলাষদায়িনী ও পালনকারিণী 

এবং সমস্ত জগতের দুর্গতিনাশিনী, সংসারবদ্ধনের হেতুভৃতা, পরম 

বিষুর শ্রেষ্ঠ মায়ান্বরূপা (ভগবত ) দেবীকে ভজনা করি (৩)) 

বিষ্টুন্তোত্র | 

জন্মভয়রূপমঞ্াছুংথ ( পীড়া ) শান্তির নিমিত্ত প্রাতঃকালে 

গরুঢবাহন, পদ্মনাভ (যাহার নাভিতে কমল আছে ) কুস্তীরাভিভূত 

গজের মুক্তিহেত, চক্রাযুধধাক্ী, তরুণ পদ্মপলাশলৌোচন নারায়ণকে 

শরণ করি (১)। 



শ্রবিষুণপ্রাতঃম্মরণন্তো ভর ১৯ 

প্রাতন মামি মনসা বচসা চ যুদ্ধ 
পাদারবিন্দযুগলং পরমস্য পুংসঃ। 

নাবায়ণস্ত লরকার্ণবতারণস্ঠ 

পারায়ণ-প্রবণ-বিপ্রপরায়পস্য | ২ 

প্রাতভজামি ভজতামভয়ঙ্করং তং 

প্রাকৃসর্বজন্ম-কুতপাপভঙ্লাপহত্যে । 

যো গ্রাহবন্ত -পতিতাঙছ্রি-গজেন্রঘোর- 

শোকগ্রণাশনকরো ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥ ৩ 

সৃষ্যস্তোত্রাণি। 
প্রাতঃ স্মবরামি খলু তৎ সবিতুর্বরেণ্যং 

রূপং হি মগুলমুচোহথ তন্থধজূংষি | 

সামানি যস্ত কিরণাঃ প্রভবাদিহেতুং 
ব্রহ্মাহরাত্মকমলক্ষ্যমচিন্তনীয়ম ॥ ১ 

প্রাতঃকালে বাকা মন ও মন্তক বার! পরমপুরুষ। নরক নমুস্তর- 

তাবণ, সংসারতরণেচ্ছু ব্রাহ্মণের প্রধান অবলম্বন নারায়ণের পাদ- 

পদ্মযুগলে প্রণাম করি (৯01 
যিনি ভজনাকারীর পক্ষে অভয়কর (মনোরম ), এবং কুস্তীরা- 

ক্রান্ত গজেন্দ্রের ঘোর শোকবিনাশন, আমি পূর্ব পূর্বব জন্মের পাপ- 

য বিনাশের নিমিন্ত, প্রাতঃকালে সেই শঙ্খচক্রধারী নারায়ণকে, 

ভজন] করি (৩)। 

উসুর্্যপ্রাতঃম্মরণ স্তোত্র । 
প্রাতঃকালে হ্ধ্দেবের সেই বরণীয় কূপ চিন্তা করি, খগবেদ 

সমূহ ধাহার মণ্ডল (সুধ্যমণ্ুল) যভুর্বেদ সকল শরীর এৰং 



৬২ স্তোত্রবত্বমাল । 

প্রাতননামি তরণিং তন্বাজ্মনোভিঃ 

্রন্েন্ত্পূর্ববক স্নরৈন্থ তমচ্চিতঞ্চ । 

ুষ্টি প্রমোচন-বিনিগ্রহ-হেতুভূতং 

ব্রিলোকাপালনপরং ত্রিগুণাত্মকঞ্ক ॥ ২ 

গ্রাততজামি সবিতা রম্নন্তশক্তিং 

পাপৌঘ-শক্রভয়-রোগহরং,পরঞ্চ । 
তং সর্বলোক-কলনাত্মক-কালমৃত্তিং 

গোকগবন্ধন-বিমোচনমাদিদে বম, ॥ ৩ 

নামবেদ কিরণ সমৃহ,তিনি উৎপত্তি আদির হেতু, ব্রহ্ম ও হর স্বরূপ, 

অলক্ষা এবং অচিন্তনীয় ( চিক্তাতীত )11১ 

প্রাতঃকালে শরীর, বাকা, মন ছারা স্র্ধ্যকে প্রণাম করি ।তিনি 

ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ দ্বারা অর্টিত, তিনি বৃষ্টির মোচন 

ও নিগ্রহের নিদানন্বরূপ, ভ্রিভুবন-পালন-পরার়ণ এবং ত্রিগুণাত্বক। 

( সত্ব, রজঃ ও তম: ত্রিগুণস্বরূপ ) ॥২ ূ 

প্রাতঃ্ষালে অনন্তশক্তি,. পাপসমূহ নাশক, শক্রভয়নাশক এবং 

রোগনাশন-গ্রধান সেই সর্বলোক-বিনাশক কালমৃত্তিস্ববপ স্ষধ্য- 

দেবকে ভজ্গনা করি । তিনি গোকঃ-রজ্ব্র-বিমোচনের হেতু * এবং 
আঘধিদেব 1৩ 

* প্রীতঃকাল হইলে গকর কণ্ঠরজ্জু মুক্ত করিবার বিধান আছে । 



প্রাত£স্মরণক্তো ভ্রম্। 

প্রাতঃ ম্মবামি হৃদি সংস্ফষুরদাত্মতত্বং 

সচ্চিংহুখং পরমহংসগতিং তুরীয়ম । 
যৎ স্বপ্র-জাগর-হ্থযুপ্তমবৈতি নিত্যং 

| তদ্ব্রদ্ম নিষ্লমহং ন চ ভূতসজ্ঘঃ ॥ ১ 

প্রাতর্ভজামি মনসে। বচলামগম্যং 

বাছে। বিভাগ্তি নিখিল। যদনুগ্রহেণ। 

যন্নেতি নেতি বচনৈনিগমা অবোচং- 

স্তং দেবদেবমন্দমচ্যুতমীহুরগ্রাম ॥ ২ 

শঙ্করাচার্যকৃত প্রাতংঃস্মরণস্তোত্র | 

প্রাতঃকালে হৃদয়ে দীপ্তিমৎ (প্রকাশমান ) সচ্চি দানন্দ, পর ম- 

হংসগণের গতি, তুরীর (জাগ্রত স্বপ্ন স্ুঘুষ্ঠি এই তিনের অতীত 
চতুর্থ অবস্থ! অর্থাৎ ব্রন্ম ), আত্মতত্ব স্মরণ করি। যে ব্রহ্ম সতত, 

স্বপ্ন জাগরণ ও স্যুপ্তি লাভ করে আমি সেই নি্চল (কলা রহিত - 

অংশ রহিত অর্থাৎ নিত্যপূর্ণ স্বরূপ ) ব্রহ্ম । জীব-নিচয় নহি ॥১ 

প্রাতঃকালে মন ও বাক্যের অগম্য পুঞ্বকে ভজন। করি। 

নিখিল বাক্য ধাহার অনুগ্রহে প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং বেদ সমুহ 
তন্ন তন্ন ( ইহ] নহে। ইহা নহে ) কক্রিয়! যাহার নির্দেশ করিয়াছে, 

সেই দেবদেব পণ্ডিতগণ কর্তৃক জন্মরহিত, অচ্যুত (চাতিহনুন ) এবং 
অগ্র্য (সকলের আনি ১ বলিয়া কথিত হইয়। থাকেন ॥২ 



৯৪ ম্োঅরত্বমালা । 

প্রাতনগ্নামি তমসঃ পরমর্ক বর্ণৎ 

পৃর্ণং সনাতনপদং পুরুষোত্মাধ্যম | 
ষন্দিন্লিদং জগদশেষমশেষমৃত্তো” 

রজ্জাৎ ভূক্জঙ্গম ইব প্রতিতাসিতং বৈ ॥ ৩ 

ভগবৎ প্রাতঃস্মরণস্তোত্রম্ | 

ও" প্রাতংম্মরামি ফণিরাজ তনৌ শয়ানং 

নাগামবা ম্রনরাদি-জগন্রিদানম | 

বেদৈঃ সহাগমৈরুপগীয়মানং 

কান্তার-কেতনবতাং পরমং নিধানম্॥ ১ 

প্রাতঃকালে তমের (অন্ধকারের) অতীত অরুণ বর্ণ, পূর্ণ, 

পুরুষোত্তম নামক সনাতন (ক্রন্ষপদ ) পদে প্রণাম করি, সেই 

অনস্তমূর্তি ব্রন্দে এই অশেষ জগৎ রজ্জুৃতে সর্পের ন্যায় পপ্রতি- 

স্ডামিত ॥৩ 

ভগবতপ্রাতমস্মরণস্তোত্র | 

প্রাতঃকালে সর্পরাজশরীরে শমান, সর্প-দেবতা-ম নথ রমনুত্বাদি- 

অয় জগতের নিদান।, আগম ও নিগম (তন্ত্র ও বেদ) দ্বার! 

উপন্লীর্ত বনবাসী ও গুহবাসীদিগের আশ্রয়ন্বক্ূপ নারাযণকে 
স্মরগ করি ॥ ১ 



ভগব ত্রাতঃম্মরণন্তজোজম্ | ক 

ভবপাগর-বারিপারং 

দেবধিসিঙ্ধনবহৈ-বিহিতোপহারম | 

নবকদন্ব-মদাপহারং 

সৌন্দধারাশি-জলরাশি-হ্তাব্হিরম॥ ২ 
প্রাতনমামি শরদম্বরকাস্তিকান্তং 

পাদারবিন্দ-মকরন্দজুষাং ভবান্তুম। 

নানাবহার-হৃত ভূষিভ রং:কৃতাস্তং 

পাথোজ-কম্ব-রথপাদকরং প্রশাস্তম, ॥ ৩ 

প্রাতঃকালে ভবসিন্কুজলপারকারী, দেবষি ও সিদ্ধমূহ কর্তৃক 

অচ্চিত (তাহারা উপহার প্রদান করে ), গর্বিত দানব সমূহের 

পর্বনাশক, লক্ষ্ীবিহারকারী নারায়ণকে ভজন করি । (লল্দ্্ী 

নমুদ্রতনয়। বলিয়। কথিত ) ॥২ 

প্রাতঃকালে শরদাকাশ শোভাতুল্য রমণীয়াকার, পাদপস্ধের 

মকরন্দ (মধু) সেবিগণের জন্মনাশক, নান! ( দশ) অবতার দ্বার 

ভূমিভারহারী, কৃতান্তত্বূপ, ( অন্তকারক ) শঙ্খ-চত্র-পদ্মুহস্ত 

প্রশান্ত নারায়ণকে প্রণাম কর ॥৩ 



ন্১1 

স্তবপঞ্চকমূ। 

নষন্তে সতে সর্ধলোকাশ্রয়ায় নমন্তেচিতে বিশ্বরূপাত্মিকায় । 

নমোইদবৈততত্বায় মুক্তিপ্রদথায় নমোত্রদ্ষণে ব্যাপিনে নিগুনায়।১ 

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং ত্বমে কং জগৎকারণৎ বিশ্বরূপম্। 
ত্বমেকং জগংকর্তপাতৃপ্রহর্ত ত্বমেকং পর নিশ্চলং নির্বিকল্পম, ॥২ 

তয়ানাৎ ভযং তীষণং ভীষাণ'নাং গভিঃ প্রাণিনাং পাবনংপাবনানাম্। 
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ত ত্বমেকং পরেষাৎ পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম, ॥৩ 

স্তবপঞ্চকম. | 
তুমি সর্বলোকের আশ্রয় এবং সংম্বদূপ তোমাকে নমস্কার 

করি, তুমি বিশ্ববূপ এবং জ্ঞানহ্থরূপ তোমাকে নমস্কার করি। তুমি 

অদ্বিতীয় ( স্বরূপ ' এবং মুক্তিদাতা তোমাকে নমস্কার করি, তুমি 
সর্বব্যাপী এবং নিগু ণ (গুণাতীত) ব্রঙ্গ তোমাকে নমস্কার করি ॥১ 

তুমিই সকলের আশ্রয় স্থান, তুমি একমাত্র বরণীর, তুমি এক- 

মাত্র জগতের তৃষ্টিকর্তা, পালক এবং সংহারক, তুমি পরাৎ্পর, 

নিশ্চল এবং অদ্বৈত ॥২ 

তুমি ভয় সমূহের ও ভয় এবং ভীষণেরও ভীষণ, তুমি সমস্ত 

প্রাণীর গতি এবং পাবনগণেরও পাবন ( পবিত্রতাকারক ), অত্যুচ্চ 

পদ্েরও তুমি নিয়ন্তা, তুমি শ্রেষ্টগণের শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষকগণের 
রক্ষক 7৩ 



বেদনার শিবন্তোত্রম | ১৭ 

পরেশ প্রভে। ! সর্ধবূপাবিন্বাশিন্-নির্দেশ্তা সর্যবেন্দ্িয়াগম্য সত্য । 

অচিস্তাক্ষর ! ব্যাপকাব্যস্ততত্ব জগদ্ভাঁনকাধাশ ! পায়াদপায়াৎ ॥৪ 

ত্বদেকংস্মরাম স্বদ্দেকংভজম স্থদেকং ছগত্সঞ্ভব্দপৎ নমামত। 

সদেকং নিধানং নিরালম্মমীশং ভবান্তে।ধিপোতং শবণ্যং ব্রজামঃ ॥৫ 

ইতি তন্ত্োক্তান্তবপঞ্চকং সমাধ্ুম্ । 

বেদসার শিবক্োরষৃ। 
পশুনা পভিৎ পাপনাশং পরেশৎ 

গজেন্বস্য কৃন্তিৎ বসান ববেণাষ 

জটাঁজ হটমঝো ৭ স্কুর্দ্গার্গ বারিং 

মভাদেবমেকং স্মারামি ম্মবারিম ॥১ 

হে পরমেশ। ভে প্রভা । হে পর্ববময়। হে অবিনা শন, হে 

অনির্দেশ্টা, হে ইন্ত্রিরগণের অতাত (পুরুষ ) হে সত্যন্বূপ। অচিস্ত্য, 

অন্দর, সর্ববাঁপক অব্যক্রন্বরূপ, জগত-প্রকাশক এবং সকলের 
অধীশ্বব, আমাকে ধ্বস (বিনাশ ) হইতে রক্ষা কর। ৪ 

এই জগতেব একমাত্র সাক্ষিত্বরূপ তুমি“মামি তোমাকে স্মরণ 

করি, তোমারই ভজন! করি এবং তোমাকেই নমস্কার করি; তুমি 

সতম্বর্ধপ, সকলের আশ্রয়, অবলম্বনরঠিত, সংসার-সমুদ্রের একমাত্র 
তরণি এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বব আম তোমার শরণ লইলাম 1 

ঈতি স্তবপঞ্চকানুবাদ সমাপ্ত । 

ব্দেপার শিবস্তো ( শঙ্করাচা্য )1 

ধিনি জীবগণের পতি, পাপনাশক, পরমেশ্বর, গজচন্মবসান, 
ও বরণীল্প, খাহার জটাজ, ট মধ্যে গঙ্গাবারি প্রবাহিত সেই অদ্বিতীয় 

মর্ঘনারি মহাদেবকে স্মরণ করি ॥১ 

২ 



১ স্তোত্ররত্বমাল।। 

মহেশ স্থরেশং সথরারাতিনাশং 

বিভুৎ বিশ্বনাথ বিভৃত্যঙ্গতৃষম. | 

বিরূপাক্ষমিন্র্ক বহি-ত্রিনেত্রং 

সদানন্দমীড়ে প্রভূং পঞ্চবন্ত,ম, ॥ ২ 

গিরীশং গণেশ গলে নীলবর্ণং 

গবেন্দ্রাধিরূঢং গুণাতীতব্ধপম.। 
ভবং ভাস্বরং ভন্মন। ভূষিতাঙ্গং 

ভবানীকলত্রৎ ভজে পঞ্চবন্ত ম. ॥ ৩ 

শিবাকান্ত শস্তো শশাঙ্কীদ্ধমৌলে 

মহেশান শুলিন্ জটাজ.টধারিন্। 

ত্বমেকে। জগদ্বাপকে বিশ্বরূপ 

প্রসীদ প্রসীদ প্রভে। পূর্ণরূপ ॥ ৪ 

যিনি মতেশ্বর, দেবগণের ঈশ্বর ও তাহাদের শক্রনাশক, যিনি 

বিভূ. বিশ্বনাথ, বিভূতি ( ভস্ম ) ভূষিতাঙ্গ, বিরূপাক্ষ, ধিনি চন্দ্র সুর্য 

ও অগ্রি এই ত্রিনেত্র ধারণ করিয়াছেন এবং যিনি প্রভু সদানন্দ- 

স্বরূপ পঞ্চবৃক্তু, ( পঞ্চবদন ) তাহাকে পূজা করি ॥২ 

গিরীশ গণদেবের ঈশ্বর, নীলকণ, বৃষভারূঢ শুণাতীতরূপ, ভব, 

দীর্থিমান্, ভন্মভূষিতাঙ্গ ভবানীপতি পঞ্ধাননকে ভজন! করি ॥৩ 
ভে শিবানীপতে, হে শন্তো, হে মস্তকে চন্ত্রকলাধারিন্, হে 

মহেশ্বর, ভে শুলিন্ হে জটাজ.উধারিন্! তুমি একমাত্র জগ্বযাপক, 

বিশ্বরূপ এবং পূর্ণরূপ। গ্রভো! তুমি প্রসঙ্গ হও ॥৪ 



বেদসার শিবস্তোত্রম্। ১৯ 

পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাছ্যং | 

নিরীহ নিরাকার-মোস্কারবেছ্ম্। 

যতো জার্ধতে পাল্যতে যেন বিশ্বং | 

তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম্ ॥ € 

ন ভূমির্ন চাপো ন বহ্ছি্ন বায়ু 

ন”চাকাশমান্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা । 

ন গ্রীষ্ম ন শীতং ন দেশে। ন বেষে। 

ন ঘস্তাস্তি মৃর্তিত্তিমৃত্তিং তমীড়ে ॥5 

অজং শাখতং কারণং কারণানাৎ 

শিবং কেবলং ভানকং ভাসকাঁনাম্ । 

তুরীয়ং তমঃপারমাগ্ন্তহীনং 

প্রপদ্ধে পরৎ গাবনং দ্বৈতহীনম ॥৭ 
শা টি 7 শশা ০১০৮৮ শাসক 

যিনি অদ্বিতীয়, পরমাত্ম!, জগদ্বীজ, আগ্, নিরীহ ( চেষ্টাহীন্ ) 
নিরাকার ওক্কারবেছা এবং যাহা হইতে এই বিশ্ব জন্মিয়াছে, ধাহা। 

বাবা পালিত হইতেছে এবং অন্ডে ধাহাতে লয় প্রাপ্ত হইবে সেই 
ঈশ্বরকে (শিবকে ) ভজনা! করি ॥৫ 

যিনি ভূমি নহেন. জল নহেন, অগ্নি, বাঁধু বা আকাশ নহেন 
এবং ধাহার নিদ্রা, তন্ত্রা (নিদ্রাব ক্লান্তি , গ্রীম্ম, শীত, দেশ, 
বেশ কিছু নাই বা কোন মূর্তি নাই, সেই ত্তিমুর্তিধারীকে (ক্রহ্ধা- 
[ফু-মহেশ্বর-মূর্তর্ধারীকে ) পূজা করি |৬ 

_ ঘিনি জন্মরহিত, শাশ্বত (নিত্য ) সকল কারণের কারণ, ফিনি 



২৯ স্চোত্রবত্ুমালা | 

নমস্তে নমস্তে বিভো। বিশ্বমূর্ডে 
নমন্তে নমন্তে চিদানন্দমূত্ডে 

নমন্তে নমত্ত তপৌযোগগম্য 

নমস্তে নমন্ডে শ্রতিজ্ঞানগম্য 1৮ 

প্রাভ্ভো শূলপাণে বভে বিশ্বলাণ 

মাদেব শস্তো মহেশ তিনেত্র 

শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে 
ভদঞ্জোলরেণ্যে! ন মান্যো ন গণাঠ 0» 

শসা মহেশ করুণাময় শুলপাণে 
গৌরাপ€ে পশুপতে পশুপাশনাশিন। 

কাশীপঙ্ে করুণয়। জগ্বদেতদেক- 

স্বং ভদসি পাসি বিদপ[সি মভেশ্বরোহসি ॥ ১০ 
পি পলাশ ৮ টি 

কেবল শিব (ম্জলন্বরূপ ), সমস্ত দীপ্তকারিগণের প্রকাশক এবং 
তুরীয় (জাগ্রৎ, স্বপ্ন, স্বমুপ্তি এই তিন অবস্থার অতীত ) যিনি 
তমঃর (অন্ধকারের ) পার, আছ্থন্তহ'ন, পরম পাবন ( পবিভ্রতা- 
কারক ) ও অন্থৈত স্টাভার শরণ লইলাঁম 1৭ 

4 

হো বিভে।, হে বিশ্বমৃর্ভে তোমাকে বারতবার প্রণাম করি ।' 
হে চিদানন্দমূর্তে। তোমাকে বারংবার প্রণাম করি । হে তপন 

ও যোগগম্য । তোমাকে বারংবার প্রণাম করি । হে বেদজ্ঞানগম্য ৷ 
তোমাকে বারংবার প্রণাম করি ॥৮ 

হে গ্রতো হে শুলপাণে, হে বিভো, হে বিশ্বনাথ, হে মহাদেব, 

হে শস্ভো। হে মহেশ, হে ত্রিনেত্র, হে শিবাকান্ত, হে শাস্ত, হে 
মদনারে, হে রিপুরাঁরে, তোমা ভিন্ন আর কেহ বরণীয়, মাননীয় 
ৰা গণনীয় নাই ॥৯ 

হে শত্তো। হে মহেশ, হে করুণাময়, হে শৃলপাণে, হে গৌরী-, 

শি 



শিবাষ্কং ভ্তীত্রম.। 

প্রভূৎ প্রাণনাথং বিদুৎ বিশ্বনাথং জগন্নাথ নাথং সদানন্দভাজম. 
ভবস্ভব্যভৃতেশ্বরং ভূতনাথং শিবং শঙ্করং শল্তুমীশানমীড়ে ॥১ 
গলে রুগুমালং তনৌ সর্পর্জালং মহাকালকালং গণেশাধিপালম । 
জটাজুট-গন্দোত্তরন্গৈবিশালং শিবং শঙ্করং শল্তুমীশানমীড়ে ॥২ 
মুদামাকরং মণ্ডনং মখয়ন্তং মহামণ্ডনং ভ্মভূষাধরং তম, । 
অনাদিং হ্যপারং মহামোহমারং শিবং শঙ্করং শত্তুমীশানমীড়ে 1৩ 
তটাধোনিবাসং মহাট্রাট্রহাসং মহাপাঁপনাশং সদা! সুপ্রকাশম, 

গিরীশং গণেশং স্ুরেশং মহেশং শিবং শঙ্করং শস্ত,মীশানমীড়ে ॥৪ 
০০ 2 শ সা শপ ও পাপা তি 

শিবাষ্টক স্তোত্র । 
যিনি সকলের 'প্র্তু, প্রাথনাথ, বিহু, বিশ্বনাথ, জগন্নাথ ও 

সর্বজীবের নাথ, সন্বদ1! আনন্দ-ভাজন, বর্তমান-অতীত ও ভবিষ্মুৎ 
এই তিনের ঈশ্বর অর্থাৎ ত্রিকালজ্ঞ ও ভূতনাথ সেই মঙ্গলময় 
শঙ্কর__শডভু ঈশানকে পৃজ। করি ।১ 

ধাহার গলদেশে অক্ষমালা, গাত্র সর্পজালে বেষ্টিত, ধিনি 
মহাকালেরও কাল ও গণদেবতাগণের অধিপতি, খাহার জটাজ,ট 
গঙ্গার উন্নত তরন্দে শোভিত সেই যঙ্গলময় শঙ্কর শস্তু ঈশানকে 
পূজা করি ॥২ 

আনন্দের আকর, গাত্রস্থিত ভূষাকে ও অলংকারী অর্থাৎ যিনি 
গাত্রে ভূষ1 পরিধান করাতে ভূম্বণ সকলও ভূষিত হইয়াছে, ধিনি 
মহাভূবণ স্বরূপ, ভম্মভূষাধারী, অনাদি, অপার এবং মহামোহনাশক 
নেই মঙ্গলমুযূ শঙ্কর শভু ঈশানকে পুজ। করি ৪৩ 

(পর্ধত ) তটের নিয়স্থলবাদী, সহাট্রাট্রহাস, মহাপাপনাশক 

শি পাপী পা আপ উপপ্াপপপরএা 



২৪ ক্োত্রবত্বমালা | 

গিরীন্দ্াতবজা-সংগৃহীতার্-দেহং গিরোৌ সংস্থিতং সর্ধ্বদা-সন্নগেহম্ | 

চতুবক্ত,মুখ্যেঃ স্। বন্দ্যমানৎ শিবং শঙ্চরং শল্তুমীশানমীডে ॥ ৫ 
কপালং ভ্রিশূলং করাভ্যাং দধানং পদাস্ভোজনত্রায় কামং দদানম্। 
বলীবর্দযানং স্্রাণাং প্রধানং শিবং শঙ্করং শল্ভুমীশানমীড়ে ॥ ৬ 

. শরচ্চন্দ্রগাত্রং গণানন্দপা বরং ত্রিনেব্র পবিত্রৎ ধনেশ্ত মিত্রমূ। 

অপর্ণাকলত্রং চারজ্রৈবিচিত্রং শিবং শঙ্করং' শস্তমীলশানমীতে ॥৭ 

হরং সর্পহারং চিতাভূবিহারং ভবং খেদসারং সদ নিখিকারম্। 

শশানে বসন্তং মনোজং দহস্তং শিবং শঙ্করং শভমীশানমীড়ে ॥ ৮ 
পিআর বাপ শিট ৭ ০৮ এসপ্সপরশল ক পাপী শা পি পাপ্প ৮ পাশ পা পশীশিশিশী গা 

সর্বদা স্প্রকাশ, গিরীশ, গণদেবফমৃতের ঈশ্বর, দেবেশ, মহেশ, । মঙ্গল- 

ময় শঙ্কর শস্ত, ঈশানকে পূজ। করি ॥৪ 
ধাভার অর্ধাঙ্গে পার্ধতী শোভিত, ধিনি পর্বতে অবস্থিত ও 

সব্ধদা গৃহে নিবিষ্ট) এবং যিনি ক্রন্মাদি দেবতাগণ কর্তৃক সর্ধদ] 

বন্দ্যমান সেই মঙ্গলময় শঙ্কর শল্ত, ঈশানকে পৃজা করি ॥? 

ধাহার হস্তদ্ধয়ে নরকপাল ও ত্রিশূল, ধিনি পাদপন্মে নত 
ম্ানবকে সর্ধ-অভীষ্ট দান করেন, যিনি বুষভবাহন ও জর্ববদেব- 
গণের প্রধান সেই মঙ্গলময় শঙ্কর শত, ঈশানকে পৃজ! করি ॥৬ 

ধাহার,গাত্রদীপ্তি শরচ্চন্ত্রের সভায় (শুভ্র) ধিনি গণদেবগণের 
(প্রমথগণেব) আনন্দপাত্র, যিনি ত্রিনেত্র, পবিত্র, কুবেরমিন্র, অপর্ণা- 
পতি এবং বিচিত্র চরিজ্রবান্ সেই মঞ্গলময় শঙ্কর শস্তু ঈশীনকে 
পুজা করি ॥৭ 

ধিনি সর্পহীরে ভূষিত, চিতাভূমি ধাহার বিহারস্থান, যিনি হর; 
ভব, বেদান্তমার, পর্বদ| নির্বিকার, শ্মশানবাসী ও মদূনভম্মকারী 
নেই মন্লময় শঙ্কর শত্ত, ঈশানকে পৃজাংকরি 1৮ রী 



শিলাষ্টক গ্রোত্রম.' ২৫ 

স্তবং ষঃ প্রভাতে নরঃ শুলপাপেঃ পঠেৎ সর্মদ। ভর্গভাবানু রদ; । 

স পুত্রং ধনং ধান্মিত্রৎ কলত্রং সমগ্রং সমাসাছ্ মোক্ষং প্রয়াতি ॥ ৯ 

* উতি শ্রীশিবাষ্টকং সম্পূর্ণম্। 

শিবাষটক-স্তোত্রম্। 
গ্রভূমীশ্ মনীশ-মশেষ গ্রণং গুণহীন-মহীশগরাভরণম্। 
রণনিঞ্ঞিত-দুর্জঃ-দৈত্যপুরং প্রণমামি শিবং শিব-কল্প তরুম্॥ ১ 

গিরিরাজ-স্ুুতান্বিত-বামতনুৎ তনুনিন্দিত-রাজিত-কোটিবিধুমূ। 

. বিধিবিষু-শিরস্ত-পাঁদঘুগং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতকুম্ ॥ ২ 

যে শিবভাবান্থবাগী মানব প্রভাতকালে শুলপাঁণির (শিবের ) 

এই স্তব পাঠ করে, সে ধন, ধাস্ত, পুণ্র, ধিত্র, কলত্র সমস্ত লাভ 

করিয়! পরিণামে মোক্ষ প্রাপ্ হয়। ইতি শিবাষ্টক স্তোত্র সমাপ্ত। 

শিবক্টক-স্থোত্র | 

ধিনি সকলের প্রভু ও ঈশ্বর এবং যাঁভার উপর অনা ঈশ্বর 

নাই, যিনি অশেষ গুণশালী, নিপুণ, এবং পুথিবীর ঈশ্বর, ধাহার 

গরল আভরণ, এবং যিনি রণে অজেয় দৈত্যপুর জয় করিয়াছেন 

সেই মঙ্গলের কল্প-বুক্ষ স্বরূপ শিবকে প্রণাষ করি (১)। 

ধাহার বামতন্তে গিরিরাজ-কন্য। পার্বতী বিঞ্াঞ্িত এবং 

ধাহার দেহকান্তি বিরাজিত কোটি চন্দ্রকেও নিন্দ দান করে, 

এবং ব্র্ধা, বিষু মস্তক্বার। ধাহার পাদপদ্মযুগলের ভ্তি করে দেই 

মঙ্গলের কল্প-বৃক্ষ স্বরূপ শিবকে প্রণাম করি ॥২ | 



২৬ হ্ঞোত্ররত্বমাল। | 

শশলাক্রিত-রঞ্রিত-সম্মুকুটং কটিলদিত হন্দর-কৃত্তিপটম্। 
সথরশৈবলিনী-কৃত-পৃতজটং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্ ॥ ৩ 

নয়নত্রয়-ভূষিত চারুমুখং মুখপদ্-পরাজিত-কোিবিধুম্। 
বিধুখণ্ড-বিম্ত-ভালতটং প্রথমামি শিবং শিব-কল্পতরুম ॥ € 

বুষরাজ-নিকেতন-মাদি গুরুং গরলাশন-মাজি-বিষাণধরম্ |, 

গ্রথমাধিপ-সেবক-রঞ্জনকং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতকম্। ৫ 

' ষকরধ্বজ-মত্ত-মতঙ্গহবং কবিচন্দগ-নাগ-বিবোধকব"। 

বরদাভয়-শৃলবিষাণ-ধরং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্ ॥৬ 
হজ পর পনাপ পাদ 

চন্ত্র দ্বারা ( চন্দ্র ভালে থাকিয়া! ) যাশ্াব মুকুট র্িত হইয়াছে, 

ধাহার কটিতটে বিলঘ্ঘিত স্থন্দব চর্মবসন, স্থুর শৈবলিনী ( দ্বেব- 

নদী অর্থাৎ গঙ্গা ) যাহার জটাজাল পবিত্র করিয়াছে সেই মঙ্গলের 

কল্প বৃক্ষ স্বরূপ শিবকে প্রণাম করি ॥৩ 

যাহার সুন্দর আনন নয়নত্রয়-ভূষিত এবং মুখপল্মেব শোভায় 

কোটি চন্দ্রও পবাজিত হইয়।ছে এবং চন্দ্রের কলা ধাহাব ভাল- 

দেশে বিভূষিত সেই মঙ্গলের কল্প-বুক্ষ স্ববপ শিব্ক প্রণাম 
করি ॥৪ 

যিনি বুষভবাহন, সকলের আদিশুরু এবং গবলাশন যিনি 

মুদ্ধে শঙ্গ (অস্ত্র) ধারণ কৰিযাছেন, যিনি প্রমথগণের অধিপতি 

এবং সেবকরঞ্জন সেই মঙ্গলে কল্প-বৃক্ষত্ব্প শিবকে প্রণাম 
ধরি ।৫ 

“যিনি কন্দপপ মত্ত বরীর সংহারক, ( অর্থাৎ ম্দমত্ত মাত 

০৭ পলিসি রে 



শিবাপরাধক্ষমাপন স্তোন্র ৭ 

জগছুত্ভব-পালন-নাশকরং ভ্রিদিবেশ-শিরোমণি-ঘ্ষ্টপদম্। * 
প্রিয়মানব-সাধুজনৈক-গতিং প্রণমামি শিবৎ শিবকর্তরুম্ 1৭ 

স্করদ়ূত কীকলমাল্যধরং হ্ৃায়স্থ-তমো-বিনাশকরং। 
ভজতোইখিল-ছুঃখসমৃদ্ধিহরং প্রণমামি শিব-শিবকল্পতরুম্ 1৮ 

ইতি শিবাষ্টকং সমাপ্তম. | 

শিবাপরাধ-ক্ষমাপন-স্তোত্রম । 
আদৌ কর্মপ্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুষং মাতৃকুক্ষো স্কিতং মাং 

বিপাুজামেধ্য-মধ্যে কথয়তি নিতরাং জাঠরো। জাতবেদাঃ। 
যদ্যদ্বৈ তত্র ছুঃখং ব্যথয়তি সততং শক্যতে কেন বক্ত,ঘ 

ক্ষস্তুব্যে। মেহপরাধঃ দিব শিব শিব ভোঃ শ্রমহাদেব শর্ভো ॥১ 

বৎ মদনের নিহস্তা ) হন্তিচন্মগত সর্পের বিবোধকর, ( (হকির 
পরিধান করিয়! সর্পদ্বার1 তাহা ঝেষ্টন করিয়াছেন, এবং ধাহার 
স্পর্শে সর্পগণও বিবোধিত হইয়াছে এবং বর, অভয় শৃল ও 

শৃঙগধর সেই মঙ্গলের কল্প-বৃক্ষ স্বরূপ শিবকে প্রণাম করি ॥৬ 
যিনি জগতের ত্ষ্টিস্থিতি এবং বিনাশ কর্তা, ধাহার পাদ পদ্ম দেব- 

রাজের শিরোরত্ব দ্বারা ঘষিত (দেবরাজ মস্তকদ্বার ধাহার 
পাদপদ্মে প্রণাম করেন ) যিনি প্রিক্লমানব (ভক্ত ) এবং সাধুজনের 
একমাত্র গতি সেই মঙ্গলের কল্প-বুক্ষ স্বরূপ শিবকে প্রণাম করি 1৭ 

ঘিনি উজ্জল অদ্ভূত অস্থিমাল। ধারণ করিয়াছেন, ধিনি হৃদয়ের 
অন্ধকার দূর করেন এবং ভজনাকারীর সমস্ত সম্পদ্বিপদ নাশ করেন 
মলের কল্প-বৃক্ষস্বরূপ সেই শিবকে প্রণাম করি ॥ 

* তি শিবাষ্টক সমাপ্ত । 

শিবাপরাধক্ষমাপনস্তোত্র ৷. 
প্রথমে (পূর্ব পূর্ব জন্মে) কর্দে আসক্তি হেতু (কুকর্্-: 

পরপ্পরা আচিরিত হওয়ায়) পাপ সকল মাতৃজঠরে অবস্থিত: 



নল ৫ত্গান্ররতু খাল/ 

বালোবছুঃখাঠিরেকান্মল-লুলি তবপুঃ স্তঞ্পানে পিপাসা! 

নো শক্তশ্চেন্দ্রিয়েভ্যে। ভব গুণজনিভ] জস্তবো! মাং তৃপ্তি । 

নানা-রোগোথখছুংখাদ্-রুদনপববশ* শঙ্কব" ন স্মপধাম 

ক্ষস্তব্যো! মেইপবাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ মহাদেব শস্তো ॥ ২ 

প্রোঢোইং যৌবনস্তে৷ বিষয় বিষবৈঃ পঞ্চভিন্মন্মসন্ধো 

দষ্টো! নষ্ট ৷ বিবেকঃ স্থৃত-ধন-যুবতী-ম্বাদসৌরো নিযিপ্রঃ 

শবে চিন্থাবিহীনং মম জদয়মহো! মানগব্বাধিবঢং 

ক্ষস্তব্যো! মেহপবাধহ শিব শিব শিব ভোং শ্রীমহাদের শন্তো ॥ 

কাঁলে আমাকে ক্রেশ দিষাছে« এবং মাতার জঠবাগ্সি বিষ্টামৃত্র 

মধ্যে আমাকে সিদ্ধ করিয়।ছে । সেহ গঠবান কালে যে সকল 

£খ সতত যন্ত্রণা দান কবে তাহ] কাভার বর্ণন। করিবাব শক্তি 

আছে ? অতএব হে শিব, ভে শিব হে মঙ্গলমন্ন শিব, ভে শ্রীমহা- 

দেব শস্তেো ! আমার অপরাধ ক্ষম। কব ॥১ 

শৈশবে ছুঃখের আতিশয্যে কবিযা। আমার মলযুক্ত দেহ ছিল, 
তখন শুন্যপানে অত্যন্ত আসক্তি ছিল এবং ইন্দ্রিয়গণের উপর, 

শ্তি ছিল না, এ নিমিত্ত জগতের কাট পতঙ্গাদি জন্তরা আমাকে 

পীড়া দিয়াছে । আমি তত্কা?ল নানাবোগ জনিত দুঃখে রোদন 
পরবশ হইয়া শঙ্করকে স্মরণ করি নাই, অতএব, হে শিব হে 
শিব হে মঙ্গলময় শিব, হে শ্রীমহাদেব শস্তে।। আমাব অপবাধ 
ক্ষমা কর ॥ ২ 

আমি প্রোট ও যৌবন অবস্থায় পঞ্চবিষয় রূপ * সর্পন্ধাব! 

হয রূপ, রস) পন, সপ শষ এই পঞ্চ বিষয়, ইহার! অবথা সেবিত হই 
সর্প দংপনের তুল্য ধরণ) দান কে। 



শিবাপবাধ-ক্ষমাপন স্তোত্র | ২% 

বার্ধক্যে চেক্্রিাণাৎ বিষয়গতমত্েশ্চাধিদৈবাদি তাঁপৈঃ 

পাপৈ “বাগৈর্কিফোগৈ স্বনবসিতবপুঃ প্রৌটিহীনঞ্চ দীনম.। 

মিথ্য।যোহা-ভিলাষৈ-ত্রমতি মম মান? ধুর্জটেধ্যানশুন্তং 
ক্ষন্তবে।| মেঞ্পবাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তে। ॥9 

শো শঙ্চা” স্ম'গ্ুকম্ব প্রতিপদগহনং 'পতাবাযাকুলাখ্যং 

শীতে বাত্তা কথং মে দ্বিজকুলাবহিতে ব্রহ্গমার্গে স্মবারে। 

জ্ঞাতে। ধন্মে! বিচাবৈঃ শ্রবণমননযোঃ কিং নিদিপা।সিতব্যং 

ন্ন্থবা। মেঞপবাঁধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদের শস্তো। ॥৫ 

মন্মস্ধি স্থলে দষ্ট হইমাছি, তাহাতে কবিয়া আমাব বিবেক নষ্ট 

হইযাছে, তখন আমি পুন্র-ধন-যুবতী-সন্ভোগ-স্থখে বত ছিলাম 

এবং আমংব মানন শৈল চিন্তা বিহীন হইয! কেবল অভিমান 

* গর্ধে অধিরূঢ় ছিল। অতএব হে শিব, হে শিব, হে মঙ্গলময় 

শিব, হে শ্রীমহাদেব শন্তে!। আামাব অপরাধ ক্ষম। কর।] ৩ 

বার্ধক্যে ইন্দ্িক্নবষযাকৃষ্ট-চিন্ত আমি, এক্ষণে, আধিদৈবাদি 

তাপজয়, পাপ, স্বোগ, হ্বজনবিয়োগ এত ছুঃখেও আমার 

দেহ অবসান না হইয়। প্রৌচ-হীন ও দীন হইয়াছে, ( এখনও ) 
আমার মন ধূর্জটির ধ্যানশূন্য তইয়া মিথ্যা মৌহাভিলাষে 
ভ্রমণ কবিতেছে, অতএব হে শিব হে শিব হে মঙ্গলময় শিব 

হে শ্রীমহাদেব শন্তে! ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর 19 

হে মদনারে! প্রতিপদে দুবোধ এবং প্রতাবায়-সুল 

অর্থাৎ অকরণে পাপ আছে এনপ বিশ্মলঙ্ক'ল ্মৃতি-উপনিষট 



৩ স্তোত্ররত্বমাল। 

্াত্ব! প্রত্যুষকালে স্গপন-বিধিবিধৌ না্বতং গাজতোয়ং 
পৃজার্থং বা কদাচিদ্বহুতরগহনাৎ খণ্ুবিস্বীদ্বল।নি। 

নানীতা পন্মমাল! সরমি বিকসিতা গন্ধধূপ ত্বদর্থং 
ক্ষস্তব্যো। মে১পরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তে। 7৬ 

ুপঠৈ ন্ধ্বাজ্যযুক্ৈ-দরবিসিতসহিতৈ: জাপিতং নৈব লিঙ্গং, 

নে লিং চন্দনা্ৈঃ কনকবিরচিতং পৃজিতং ন প্রস্থনৈঃ | 
ধূপৈ: কপূ্বদীপৈ-ব্রিবিধরসফুতৈ-নৈ'ৰ ভক্ষ্যোপহাবৈঃ 

ক্স্তব্ো৷ মেইপবাধঃ শিব শিব শিব ভে'ঃ শ্রীমহাদেব শস্ভো ॥৭ 
সপ কট পিসি শ্ীশিটিতীসি জপ লস ব্পসলিল পনির শাম আপা আজ জপ পপ 

কর্ম করিবাব আমার শক্তি নাই, আর ব্রাঙ্মণকুলোচিত বরহ্মমা্গ 

স্বরূপ বেদবিহিত কর্মের ত কথাই নাই। আমি ধশ্ম ও বিচাবহান, 

আমার শ্রবণ মননে অভিনিবেশ কে খায়? অতথব হে শিব 

“ছে শিব হে মগলময় শিব হে শ্রীমহাদেব শস্তো ! আমাব অপরাধ 

ক্ষমা কর ॥৫ 

আমি যথাবিধি পাঁতঃকালে সান কবিষ়া বিধানানুসারে 

তোমার পুজাব নিমিত্ত গঙ্জাজল আহরণ করি নাই,গহন বন হইতে 

খণ্ড বিহ্বপত্র চয়ন কবি নাই, এবং সবোবরে বিকসিত পদ্ম 

সমূহ ও গন্ধ পুষ্প আনয়ন কবি নাই, অতএব হ শিব হে শব 

হে ম্লমন্ শিব হে শ্রীমহাদেব শস্তো। আমার অপরাধ ক্ষমা 

কর ও র্ 

আমি কোনও দিবস দগ্ধ মধু ভ্ৃত দধি শর্কাব। (পঞ্চ মৃত) সহ 

শিরলিম্বকে প্লান করাই নাই বা চন্দন লিপ্ত করি নাই আ'ম 



শিবা্ক। ৩১ 

ধ্যাত্বা চিতে ম্মরারিং গ্রচুরতরধনং নৈব দত্তং দ্বিজেভ্যো, 
হব্যং তে লক্ষসংখ্যে-ছুতিবহ-বদনে নার্পিতং বীজমন্ত্রেঃ | 

নে] তপ্রং গাঙ্গযতীরে ব্রত-জপ-নিয়মৈ কুত্রজাপ্যৈ ন বেধৈঃ 

ক্ষস্তব্যে মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥৮ 

স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়মরুৎ-কুগুলে স্থক্সমার্গে 

শান্ত স্বাস্তপ্রলীনে প্রকটিতবিভবে জ্যোতিরূপে পরাখ্যে । 

লিঙ্গং তদ্ব্রন্ধবাচ্যং সকলতনুগতং শঙ্করং ন ম্মরামি 

ক্ষম্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শে! ॥ ৯ 

বর্ণনির্শিত পুষ্প (শ্বর্চচম্পকাদি ), ধৃপ, কর্পুর, দীপ, এবং 
বিবিধরস-নমন্বিত নৈবেদ্য দ্বারাও তোমার পূজা করি নাই, 
অতএব হে শিব, হে শিব, হে মঙ্গলময় শিব, হে শ্রীমহাঁদের 

শস্তে।! আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥৭ 

আমি চিত্তে মদনান্তক শিবকে ধ্যান করত কোনও দিন 

্ান্ষণগণকে প্রচুর ধন দান করি নাই। (কোনও দিন) তোমার 
বীজ মন্ত্রে অগ্নিতে লক্ষ সংখাক আহতি দ্বান করি নাই, গঙ্গাতীরে 

বসিয়। ব্রত জপ নিয়ম এবং রুদ্রস্থক্ত জপ দ্বার তপগ্যাও করি 

নাই; অতএব হে শিব হে শিব হে মঙ্গলময় শিব হে শ্রীমহাঞ্জের 
শত্ভো আমার. অপরাধ ক্ষমা! কর |৮ ০ 

আমি প্রণবময় বায়ু-কুস্তিত-সুক্্পথে অর্থাৎ প্রণবমন্ত্রে বায় 

কুস্তক করিয়া শান্ত হৃৎপল্সাননে লীন এবং প্রকটিত শশ্বধ 

€অণিমাদি এসব দ্বার! ব্যক্ত) বিশিষ্ট জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রন্দে অবস্থান 



৩২ স্থোত্ররত্বমাল।। 

নগ্রো নিংসন্গশ্ুদ্ধ-স্তি গুণ-বিবহিতে। ধ্বন্ত-মোহীন্বকাঁধে। 

নাসাগ্রে ন্তপৃষ্টি-বিবিদিত ভবগ্তণে। নৈব তুষ্ট" কদাচিৎ 

উন্মগ্তানস্থয়াত্বাৎ বিগতকপিম নং শঙ্গর" ন ক্ববামি 

ক্ষঞব্যো মেইপরাধঃ শিব শিব শিব ন্ভোঃ প্রীমভাঁদেব শস্তে। ১০ 

চাজ্াছ্ু।সিত-শেখবে স্মব হবে গঙ্জাববে শঙ্কবে 

সপ্পৈ্ভষিত-কঠ কর্ণবিবহে নেত্রোথ বৈশ্বীনবে | 

দন্দিত্বক-কুত-সন্দ বান্ববধবে ব্রিলোক্যনাবে হরে 

মোক্ষার্থ* কুরু চিত্ত-বুর্তি-মচলা মন্তৈস্ত কিং কন্মরভিঃ 1১১ 
পাশ পাশ পা 

কবিয়া সর্বদেহগত এক্স বাচা শিবালঙ্গ স্মবগ করি নাই, অতএব হে 

শিব হে শিব তে মঙ্গলময় শিব, হে ভ্রীমভ'প্দব শস্তো | আমার 
অপরাধ ক্ষম। কব 1৯ 

আমি কোনও দিন উনঙ্গ (১ নি"্পক্গ তেতশুদ্ধ (২ ত্রিগুণ 

।বিরহিত (৩) মোতাম্বকাববিমন্ত, নাদাগ্নে নাস্তদৃষ্টি, সংসাব গণ 

বিদ্রিত তুমি, তোমাকে দৃষ্টি পরি নাই। আমি উন্মন! হইয়! 
কলিকলুমবিহীন শক্কবকে ম্মবণ কবি নাই। অতএব হে শিব 

হে শিব হ ম্হগলময় শিব হে শ্রীমহাদেব শস্তো । আমার অপরাধ 
ক্ষমা কব 0১৩ 

* চর যশহার মস্তক আলোকিত কবিয়াছে, যিনি ম্দন ভক্ম 

করিয়াছেন ও গঙ্গাকে ধারণ কবিষাছেন, সর্প সমূহ দ্বারা যাহার 

ক ও কর্ণবিধর ভূষিত এবং “নজরে অগ্রি প্রজ্জলিত, এবং হত্তী- 

টে জগ টে দিসদ কর দাগ ক 
লরহীদ। ৫০) অিগুণ খিরতিতি-.স রঃ তমঃ এই তিন গুণের অতীত | 



শিবাষ্ক-স্তোত্র। ত৩ 

কিং বাহনেন ধনেন বাজি-করিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং, 

কিং ব পুত্র-কলত্র-মিত্র-পশুভির্দেহেন গেহেন কিম? 

জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণন্ুরং সপদদি রে ত্যাজ্যং মনো দুরতঃ 

্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীপার্ববতীবল্পভম. ॥১২ 
আযুনস্ঠতি পশ্ঠতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং 

প্রস্যায়ান্তি গতাঃ পুন নঁদ্িবসাঃ কালে! জগত্তক্ষকঃ। 

লক্ষ্মীস্তোয়-তরঙ্গভঙ্গ-চপল। বিদ্যুচ্চলং জীবিতং 

তম্মাম্াং শরণাগতৎ শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা ॥১৩ 

শাস্তং পদ্মাসনস্থং শশধরমুকুটং পঞ্চবক্ত,ং ত্রিনেত্রং 

শৃলং বজঞ্চ খঙ্জাং পরশুমপি বরং দক্ষিণাে বহস্তম্। 

নাগং পাশঞ্চ ঘণ্ট1ং ভমরুকসহিতং চাক্ধুশং বামভাগে 
নানালঙ্কারদীপ্তং স্কটিকমণিনিভং পার্বতীশং তজামি ॥১৪ 

ত্বকের বসনে যিনি ন ভূষিত সেই ব্রিভুবনসার মলময় হরে মোক্ষের 
নিমিত চিত্রবৃত্তিকে স্থির কর। অন্য কন্মের কি প্রয়োজন ॥১১ 

বাহন, ধন, হস্তী, অশ্ব, অধিগত রাজ্য, পুত্র, কলত্্র, মিত্র, 
পণ্ড, দেহ। গৃহ এ সকলে কি হইবে? মন! এসকল ক্ষণভঙ্গুর 
জানিয়। দূরে ত্যাগ কর, কেবল আত্মার (হিতের ) নিমিত্ত গুরু- 
বাক্যান্ুসারে পার্বতীবল্পভের ( চরণ ) স্মরণ কর ॥ ১২ 

আয়ু প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে, যাইতেছে, যৌবন ক্ষন 
হইতেছে, গত. দিবন আর ফিরিয়া আসিবে না, কাল জগৎ নাশ 
করিতেছে, লক্ষ্মী জলের তরঙগ-ভঙ্গের ন্যায় চঞ্চল, জীবনও বিদ্যুতের 
সায় চপল (অস্থায়ী )। অতএব হে আশ্রয়দাতঃ ( মহেশ্বর 
এক্ষণে, শরণাগত আমি, আমাকে রক্ষ। কর ॥ ১৩ 

শান্ত, পল্মাসনে আসীন, চস্্রমুরূটধারক, পঞ্চবদন, জিনয়ন, 



৩৪ স্ঞোবরত্বমাল। | 

বন্দে ৫দবমুমাঁপতিং স্ুরগুরুং বন্দে জগহকারণং 

বন্দে পন্নগভূষণং মুগধরং বন্দে পশূনাং পতিম্। 
বন্দে সুর্যযশশাঙ্কবহ্নয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং 

বন্দে ভক্তজ্জনাশয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম্ ॥১৫ 

গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হদিতং হৃন্তে কপালং লিতং 

খষ্টাঞ্চ সিতং সিতশ্চ বুষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে। 

গঙ্গাফেনসিত। জট পশুপতেশ্চন্ত্রঃ দিতো মুদ্ধীনি 

সোহয়ং সর্বসিতে। দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং সর্বদা ॥১৬ 

দক্ষিণহত্তে শূল, বজ্র, খড্গা। কুঠার এবং বরধারী, বামহস্তে নাগ 
পাশ ঘণ্টা ডমরু সহিত অঙ্ক,শধারী, নান! অলঙ্কারে ভূষিত, স্ফটিক- 

মণি-তুল্য (স্বচ্ছ ) পার্কতীপতিকে ভজনা করি ॥ ১৪ 

__ ধিনি দেব উমাপতি, ও দেবগুরু তাহাকে প্রণাম করি; খিনি 
জগতের নিদান (আদি কারণ ) তাহাকে বন্দনা করি । যিনি সর্প- 
ভূষণ, মৃগধর এবং পশুপতি তাহাকে পৃজা করি; কয, চক্র ও 
রহ্ছি ধাহার জ্িনয়ন তাহাকে বন্দনা করি ; ধিনি মুকুন্দপ্রিয় তাহাকে 

বন্দনা করি এবং ধিনি ভক্তের আশ্রয়দাতা ও বরদায়ক সেই। 

মঙ্গলমর় শিব শঙ্করকে প্রণাম করি ॥ ১৫ 

_. ধার গাত্র ভন্ম দ্বারা শুভ্রবর্ণ, ধাহার হান্য শুত্র, হস্তে শুন 
নরককপাল ও শুভ্র খট্টাক্ষ, যাহার বুষভ শুত্র। কর্ণে শুভ্র কুগুল। 

গঙ্কার ফেনে যাহার জট! শুভ্র, এবং যে পশুপতির মস্তকে খু 

চক, সেই সর্মাপুভ শিব সব্বদ বিভব ও পাপক্ষয় দান করুন ॥ ১৬ 
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করচবরুণকতং বাক্কার়জংঞ্কম্মজং বা! 

শ্রবণ-নয়নজং বা মানসং বাপরাধম,। 

বিছিত-মবিহিত& ব। সর্বমেততৎ ক্ষমন্থ 

জঘ জয় করুণাদ্ধে ভীযহাদের শস্বে। 1১৭ 

রাধণ-কৃত 4শবতাগুব-স্তোত্রম্ । 

জটাটবা-গলজ্জল-প্রবাহ-প্রাবিত-স্থলে 

গলে৯বলম্বয লম্থিতাং ভূজঙ্গ-তুঙ্গ-মালিকাম 

ডমডডভমড শ্ডমভ ডমক্সিনাদ-বড, ডমবঘ্পুং 

চকার চণ্ডতাণ্বং তনোতু নঃ ল্য ৪. ॥১ 
সপ এলপি পপি _ শা শি শি ৭ ০ শা পপ তা ৮. শীিশীীশিি পপি শশী 6 সদা পাটি ৭ পচ শী ৬ পাপা সপসদসসপিা 

আমার হস্তপদকৃত, , বাকা শরীর ব। কশ্ম-জনিত বা চক্ষু কণ- 
জাত বা মানস অপরাধ অথবা আখার বিহিত (কত) বা অবিহিত 

(পরে যাহা কৃত হইবে) সে দমন্ত অপরাধ ক্ষমা কর। হে করুণা- 

সাগর ! হে শ্রীমহাদেব শত্ভো! আপনার জয় হউক ॥ ১৭ 

তি শ্রীশিবাপরাধক্ষমাপণ স্তোত্র সমাপ্ত । 

শিবতাগবস্তোত্র ৷ 

যিনি জটারণ্য হইতে বিগলিত জলপ্রবাহ প্লাবিত গলদেশে 

(শিবের জট। হইতে গঙ্গ। প্রবাহিত হইস্বা' গদেশে পতিত হইয়াছে 

সেই গলছেশ সর্পমালায় ভূষিত ) গুলদ্বিত উন্নত ভূঙজঙ্কমাল। 



৩৬ স্তোত্ররত্বমালা । 

্রটাকটাহস্তরমত্রমন্লিলিম্পনির্বরী- - 
বিলোলবীচিবন্তুরীবিরাজমানমূর্ধনি । 

ধগদ্ধগদ্ধগজ্জলল্নলাটপট্টপাবকে 

কিশোরচন্দ্রশেখরে রতিঃ প্রতিক্ষণং মম ॥২ 

ধবাধয়েন্ত্রনন্দিনীবিলাসবন্ধুবন্ধুর- 
ক্ষুরদ্দ গন্তসন্ততি-প্রমোদমীনমানসে । 

কপাকটাক্ষধোরণীনিকদ্বদুষ্ধরাপদি 

কচিদ্দিগম্বরে মনো বিনোদমেতু বন্তনি ॥৩ 
জটাভুজঙপিঙ্গলস্ফুরৎফণামণিপ্রভা- 

ক্াম্বকুন্কুমদ্রব প্রলিগুদিগ্বধূমুখে | 

মদান্বসিন্ধুরাস্থরত্বগুত্বরীয়মেছুরে 

মনো বিনোদম্ভুতং বিভর্ত, ভূতভর্ভরি ॥৪ 
 শাপাাসীসিসপপাপি পপর পিপি সপ পাপ পপ 

পরিধান করিয়া ডমরু দ্বার! ডমড. ডমড. ভমড্ ডমভ্ ধ্বনি করত 
তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছিলেন সেই শিব আমাদের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥১ 

জটারূপ কটাহ হইতে বেগে বহমান গঙ্গার চঞ্চজ তরঙ্গমালায় 
বাহার মন্তক শোভিত এবং ধাহার ললাট স্থল হুইতে ধগদ্ ধগদ্ 
শবে অগ্রি জলিতেছে সেই কিশোর চন্ত্রশেখরে (_মৃত্তকে চন্দ্রের 
নৃতন কল! আছে ) আমার প্রতিক্ষণ রতি হউক ॥ ২ 

পার্বতীসহ ক্রীড়াবিশেষে (পার্কতীর) হ্থন্দর দীপ্চিমৎ কটাক্ষ- 
ইক্তিতে যাহার মানস গ্রমোদিত এবং ধিনি রূপা কটাক্ষ দ্বার! 

(ভক্কের ) মহাবিপদ্কে দূর করেন, সেই দিগ্ধর বস্ততে আমার 
চিত্ত আনন্দলাভ করুক ॥ ৩ . 
এনবত্য কালে জটাঙ্থিত সর্পের পিঙ্গলবর্ণে এবং তাহাদের 



শিব-তাগুব-স্তোত্রম. ই 

সহত্রলোচন-প্রভৃতটশেষলেখশেখর- 

প্রস্থনধূলিধোরণী-বিধৃনবাজ্বি, পীঠভূঃ | 

ভূজঙ্গরার্জমালয়! নিবদ্ধজাটজ.টকঃ - 

শিয়ৈ চিরায় জায়তাং চকোরবন্ধুশেখরঃ ৫৫ 

ললাটচত্বরজ্বলদ্ধনগ্রয়স্ফুলিজভ1- 

নিগাঁতিপঞ্চসারকং নমন্নিলিম্পনায়কম. 

স্থধাময়্খলেখয়। বিরাজমীনশেখরং 
মহঃ কপালিলম্পদে সরিজ্জটাঁলমস্ত নং ॥৬ 

পেশ পাগপ্িশী শপপীপিশি ৯ শশী শি পাশাপাশি 

বিস্তারিত ফণার মণি প্রভাসমূহে ধিনি দধূর ( চারিদিকের ) মুখ 

কুঙ্কুমদ্রব-রাগে প্রলিপ্ত করেন (অর্থাৎ শিব নৃত্য করিতে থাকিলে 

জটাস্থিত সর্পগণ সঞ্চালিত হইয়া! ফণ! বিস্তার করে) সেষ্ঈ ফণার 
উপরিস্থিত মণির প্রভায় চারিদিক যেন কুস্কুমদ্রবে রঞজিত হইব! 

উঠে ) এবং মদান্ধ সিন্ধুরাস্থর বধ করিয়া! তদীয় ত্বকে যিনি স্থুন্দর 

উত্তরীয় ধারণ করিয়াছেন, সেই ভূতভাবন শিবে আমার মন 
অপুর্ব আনন্দ লাভ করুক ॥ 9 

ইন্ত্রগ্রমুখ অশেষ দেবগণের শিরোমুকুটস্থিত পুষ্পর্রজঃ সমূহে 

ধাহার পাদপদ্রাক্রাস্ত পৃথ্বী ধূলরবর্ণ হইয়াছে, এবং সর্পমালায় ধিনি 

জটাজ্ট বদ্ধ করিয়াছেন সেই চন্দ্রশেখর শিব আমার চির মঙ্গলের 
নিমিত্ত কল্পিত হউন অর্থাৎ চিরমঙ্গল-বিধান করুন । ৫ 

হাহার ললাটস্থলের প্রজলিত অগিস্ফুলিজে মদন নিপীত অর্থাৎ 

তক্মীভূত হইয়াছে, ফেবনায়কগণ অর্থাৎ বন্ধ, বিষণ, ইন্্রাদি ছার। 

পা শা পাপী 



২৮ স্োত্ররতুমালা । 

পাল ভালপটি কাধগন্ধগন্ধগঞজ্জবল-.. 

দ্বনপ্ীয়াহুতীকৃত-গ্রচগপঞ্চসায়কে। 

ধরাধরেন্্রনন্দিন্বীকুচা গ্রচিত্রপত্রক- 

প্রকল্পনৈকশিল্পিনি ত্রিলোটনে মতিশ্মম ৭ 

নবীন মেঘম গুলীনিক দবুদ্ধরস্কুরৎ- 

কুহৃনিশীঘিনীতমঃ গ্রবন্ধবদ্ধ +ন্ধর£ । 

নিলিম্পনিঝ বীধরস্তনোতু কৃতিস্বন্দরঃ 
কলালিখানবনধরঃ শ্রিয়ং জগদ্ধরঙ্ধর: ॥৮ 

সি পদ সি পাশ উপ শী সত শি ০০০০০ পপ পপ পপ পপ আপ পা ০৬৮ পা পপ পা ০০০ পিপি জর ৬০ ২ ৯স্পা্পাললপান? লেপ লাখ শাক 

: ধিনি নমস্কৃত, ধারা ধার অর্থাৎ চত্তরেখ। দ্বারা শোভিত 
; এবং যাহার জটামধ্যে গঙ্গ। প্রবাহিত, সেই কপালা জ্ঞোতিংস্বরূপ 

পাছত ৯৮ ৮ ৯৯ 

মহাদেব আমাদের সম্পদের নিষিন্ত কল্পিত হউন অর্থাৎ সম্পদ্ধিধান 

করুন ॥ ৬ 

ধাভার ভয়ানক ভালপটের ( ভালদেশের ) ধগদ্ ধগদ্ শবে 
 গ্রাজ্লিত অগ্রিতে কন্দপ আহুতীকৃত হইয়াছে (ভস্ম হইয়াছে ) 

এবং ঘিনি পার্বতীর কুচাগ্রে পত্র রচনার মুখ্য চিত্রকর সেই ত্রিনেত্র 
শিবে আমার রতি হউক ॥ ৭ 

নবান, ম্ঘেমগুলী-নিরুদ্ধ নিবিড় অমাবস্তা। রাত্রির অন্ধকার 
পরম্পর। দ্বার! যাহার গ্রীবাদেশ নিবদ্ধ 'অর্থাৎ অমা'বন্তার অন্ধকার 
রাত্রিতে নবীন মেঘমগ্ডলী উদ্দিত হইয়! অধ্ধকারকে রুদ্ধ করিয়া 
যেকপ ঘন অন্ধকার হয়, সে অন্ধকারকেও ধাহার নীলগ্রীব! 
তিরস্কার করে একপ শিব ) এবং যিনি গঙ্জার্ধর, মুগচশ্খধ পরিধানে 
মনোহর, চন্দ্রমাভৃষিত এবং জগ্রতের ভার ধারণ কর্তা, সেই শিব 
আমাদের শ্রবিষ্তার করুন 1৮ ; 



শিব-তাগুব-শ্রোজ্দ | ৩ঃ 

বিডদ্বিককন্মলীরুচিপ্রবন্ধকদ্ধরমূ। 

স্মরচ্ছিদ্ং*পুরচ্ছিদ্ং ভবচ্ছিদং মথচ্ছিদং 

গজচ্ছিদন্ধক চ্ঠিদং তমস্তকচ্ছিদং ভজে ॥৯ 

মখর্বসব্বমঙ্গলাকলাকদন্বমঞ্জরী- 

বসপ্রবাহমাধুরী-বিজ স্তণামধুব্রতম্ 

স্মরাস্তকং পুরাস্তকং ভবাস্তুকং মথাস্তকং 

গজান্তকাদ্ধকান্তকং তমন্তকান্তকং ভে ॥১০ 

জয়ত্বদব্রবিভ্রম-ভ্রমন্ভুজলমশ্বুসদ- | 
বাশি 

বিনিগমক্রমস্ফরৎকরালভালহব্যবাট.। 

ধিমিদ্ধিমিদ্ধিমিধ্বনন্ম দজতুক্গমঙগল- 

ধ্বনিক্রমপ্রবর্তিত-প্রচগুতাগুবঃ শিবঃ ॥১১ 
এ পপ উপ পা 

প্রস্ফুটিত নীলপদ্মনিচয়ের নীলিমা-অন্রুত কঠরূপ গুল্ের 
কান্তি দ্বারা নিবদ্ধগ্রীব, কামদেব ভন্মকারী, কিপুরান্থরসংহারক 
( সংসারে ) উৎপত্তিহারক, যঞ্জনাশক ( দক্ষযজ্ঞনাশক ) গজান্থর 
এবং অন্ককান্তরনাশক এবং অন্তক ( যমভয় , নাশক শিবকে ভজন 
করি ॥ ৯ 

মঞ্গলময় সম্পূর্ণ কলাবিছ্য। মঞ্জরীর রস প্রবাচের মাধুধ্য বিকা- 
শের মধুব্রত ( অর্থাৎ ভ্রমর যেকূপ কুস্থমের মাধুর্য বিকাশ করে 

তদ্রুপ যিনি কলাবিষ্যা-মঞ্জরীর মাধূর্ধয বিকাশ করিয়াছেন ) কন্দর্প- 
সংহারক, ত্রিপুরাস্তক, জন্মনাশক, যজ্ঞনাশক, গঞজান্রনাশক এবং 
অন্ধকান্থরনাশক কালাস্তক শিবকে ভজনা করি । ১* 

নর্ভন হেতু অত্যন্ত ত্বরায় ভ্রমণকারী ভূজঙ্গমের নিশ্বাস নিরগম 



9৩ স্যোব্ররত্বমালা। 

দৃষদ্বিচিন্রতল্লয়োভূ জঙ্গ মৌক্কিক রো - 
গরিষ্ঠরতুলোইয়োঃ হৃহ্দৰিপক্ষপক্ষয়োঃ | 

তৃণারবিন্দচক্ষষোঃ প্রজামহীমহেন্্রয়োঃ 
সমপ্রবৃত্তিকং কদ! সদাশিবং ভজামাহম্ ॥১২ 

কদ| নিলিম্পনির্ঝবীনিকুপ্রকোটরে বসন্ 
বিমূক্তদুর্গতিঃ সদা শিরঃস্থমঞ্জলিং বৃহন্। 

বিলোললোললোচনাললামভাললগ্নকঃ 

শিবেতি মন্তরমূচ্চরন্ কদা স্থী ভবাম্যহম. 1১৩ 
নিলিম্পনাথনাগরীকদম্বমৌলিমল্লিকা- 

নিগুল্ষনির্ভরক্ষরন্মধৃদ্ধিকামনোহরঃ । 
তনেতু নো মনোমুদং বিনোদিনীমহনিশং 

পরশ্রিয়ঃ পরং পদং তদঙ্গজত্তিষাং চয়ঃ ॥১৪ 
দত শপ পপ পপ টিাপপলা জিত পি পপির পাপে শি 

ক্রমে ধাহার ভয়ানক কপালস্থিত অগ্নি গ্রদীপ্ধ হইতেছে এবং ধিমিং 
ধিমিং, ধিমিং শব্দকারী মৃদঙ্গের উচ্চ মঙ্গল ধ্বনি ক্রমে যিনি প্রচণ্ড 
নৃত্যে প্রবৃত্ত দেই শিবের জয় হউক ॥ ১১ 

প্রস্তর ও বিচিত্র পুষ্পশধ্যা, সর্প ও মতির মালা, সর্ববপ্রধান রত্বু 
ও মৃত্তিকা, তৃণ এবং কমলনোত্রা কামিনী, মিত্র ও শত্রুপক্ষ, প্রজা 
ও পৃথিবীর চক্রবর্তী রাজা এই সকলে যাহার সমদর্শন, সেই মহা- 
ম্নেষকে কবে" ভজ্ঞন। করিব ॥ ১২ র 

রলুতদিনে নুরসরিৎ (গঙ্গা )-কুলে তৃণ-লতাদি রচিত নিকুঞ্জে 
করত ছুর্মতি বিমুক্ত হইয়া সর্বদা মন্তকে অঞ্জলি ধারণপূর্ব্বক, 
আঁত চঞ্চলনেত্রা রমণীগণের ললামভূতা। ( প্রধান স্বরূপ ) পার্বতী 
মম্তকে অবৃষ্টের ন্তায় লগ্ন শিব এই মন্ত্র উচ্চারণ করত সুখী 
চইব ? ১৩ 

কুরাঙ্গন। নমৃহ মন্তক পরিহিত মল্লিকাগুচ্ছভারে নির্গত পরাগ 



শব-তাগুব-স্টোত্রমূ। ৪১ 

প্রচণ্ডবাড়বানলপ্রভাশুভ প্রচাঁরিণী- 
মহাষ্টসিদ্ধিকামিনীজনাবহৃতজল্পন৷ : 

বিমুক্তবাঁমঞ্লাচনা-বিবাহকালিকধ্বনিঃ 
শিবেতি মন্ত্রভৃষণা! জগজ্জয়ায় জায়তাম্ ॥১৫ 

ইমং হি নিত্যমেবমুক্তমুত্তমোত্বমং স্তবং 
পঠন্ ম্মরন্ ক্রবন্নরো বিশ্তদ্ধিমেতি সম্ভতম্। 

হট গুরৌ স্ৃভক্তিমাশ্ত পাতি নান্তথা গতিং 
বিমোহনৎ হি দেহিনাং স্ুশঙ্করন্য চিন্তনম 0১৬ 

পৃজীবসানসময়ে দশবক্ত,গীতং 
যঃ শল্তুপূজনমিদং পঠতি প্রদোষে । 

তস্ত স্থিরাং রখগজেন্তুরক্গযুক্তাং । 
লক্ষ্মী সদৈব স্ুমুখীং প্রদদাতি শল্ভুঃ ॥১৭ 
ইতি শ্লীরাবণবিরঠিতং শিবতী'ব- স্োত্রং সম্পূরণম্। 

পপি পক সপ 
০পপিকান। শাপাপপক্। শশা শশা পা পপ্পীশাশীপা পাশ পল পপ ৯ এশা ০ পপ পরসপ্ীগলা সান 

সংস্পর্শে মনোহর, পরম শোভার পরম আস্পদ তাহার অঙ্গজ্যোতিঃ 
সমূহ আমাদের দিবারাব্র মনের আনন্দ বিস্তার করুক ॥ ১৪ 

প্রচণ্ড বাড়বানল (.সমুদ্রাগ্রি ) দীপ্থির ন্যায় শ্তভগ্রচারী 
অণিমা অষ্টসিদ্ধিযুক্ত, স্ীজনদ্বার! উচ্চারিত শিব রবে পার্ধতীর 
বিবাহকালীন মঙ্গলধ্বনি জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত হউক ॥ ১৫ 
এই সর্বোৎকৃষ্ট (দশানন) কথিত স্তব পাঠ করিলে, ম্মরুণ করিলে 

এবংবলিলে মনুষ্য সর্বদা বিশুদ্ধি লাভ করে, গুরু শিবে উত্তম 
ভক্তি লাভ করে, এবং মন্দগতি লাভ হয় না। সুশঙ্করের চিন্তন 
প্রাণিগণের চিত্ববিমোহন ॥ ৯৬ 

যে সন্ধ্যাকালে পৃজাবসান সময়ে রাবণগীত এই শিব পৃজন 
পাঠ করে, শু মহাদেব নিয়ত তাহার অচঞ্চল রথ গজ অ্বযুত 
সুধী লন্ষ্মী দান করেন ॥১৭ 
৮ ইতি রাবণরচিত শিব-তাগুব-স্ভোত্র ॥ 



শিবনামাবল্যস্টকৃম্। 
হে চন্দ্রচুড়, মদনাস্তক শুলপাণে 

স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শৃস্তো। 

ভূতেশ ভীত-ভয়স্থদন মামনাথং 

সংসার দুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥১ 

হে পার্ধতীহদয়বল্লভ চন্ত্রমৌলে 

ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশজাপ । 

হে বামদেব ভবরুদ্র পিণাকপাণে 

সংসার-দুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥২ 

হে গ্ীলকণ্ঠ বুষতধবজ পঞ্চবন্ত- 

লোকেশ শেষবলয় প্রমথেশ সর্ব । 

হে ধুর্জটে পশুপতে গিরিজাপতে মাং 

সংলার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥৩ 

শিবনামাবল্যষ্টক স্তোত্র 
হে চন্ত্রচুড়। হে মদনাত্তক, হে শূলপাণে, হে স্থাণো, (অচল), 

হে গিরীশ, হে গিরিজাপতে, তে মহেশ্বর, হে শো, হে ভূতপতে, 
হে ভীতভয়নাশক, হে জগদীশ সংসাররূপ ছু:খারণ্য হইতে অনাথ 
আমি, আমাকে রক্ষা! কর ॥ ১ 

হে পার্বতী-হৃদয়বপ্পুভ, হে চন্দ্রমৌলে ( মন্তকে চন্দ্র ধারণ 
করিয়ান্থ ) হে ভূতাধিপতে, হে প্রমথনাথ হে পর্বতে জপকারিন্* 
হে বামদেব, হে ভব. হে রুদ্র, হে পিণাকপাণি সংপাররূপ ছঃখারণ্য 
হইতে জগদীশ্বর আমাকে রক্ষা কর। ২ 

হে নীলকঠ, হে বুষধ্বজ, হে পঞ্চানন, চে লোকেশ, হে শেষ 



শিবনামাষ্টক-স্তোত্র | ৪৩ 

হে বিশ্বনাথ শিবশস্কুর দেবদেব 

গঙ্গাধর গ্রমথ-নায়ক-নন্দিকেশ। 

বাণেশ্বরান্থুকরিপে। সর লোকনাথ 

সংসাব-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥৪ 

বাবাণসীপুরপতে মণিকরিকেশ 

বাঁরেশ দক্ষ-মখ-কাল বিভো। গণেশ । 

স্ববজ্ঞ সব্বহৃদয়ৈকনিবাস নাথ 

সংনাবহুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥৫ 

শমন্মভেশ্বর কূপামর হে দয়ালো 

ভে ব্যোমকেশ শিদ্তিক গণাধিনাথ £ 
হস্মাঙ্গরাগ-নৃকপাল-কলাপমাল 

সংসার-ছুঃখ-গহনাজ্জ গদীশ বক্ষ ॥৬ 

( সর্প ) বলয়ে ভূঁষত, হে গুমথগণের ঈশ্বর, ভে সর্ব, হে ধূর্জটে, 
হে পশুপতে, হে গিরিজাপতে, হে জগদীশ্বর আমাকে সংসারক্ধপ 
দুঃখারণা হইতে বৃক্ষা কর ॥ ৩ 

হে বিশ্বনাথ, হে শিব ভে শঙ্কর, হে দ্েবদেব, হে গঙ্গাধর, হে 
প্রমথ নায়ক (নেতা), হে নন্দিকেশ্বর, হে বাণেশ্বর, হে অন্ধকরিপো। 
( অন্ধকান্থুর ঘাতিন্ ), হে হর, হে লোক নাথ, হে জগদী স্বপ্ন, সংলার 
রূপ দুঃখারণ্য হইতে আমাকে রক্ষা কর | ৪ 

হে বারাণসী-নগবরীপতে, হে মণিকর্ণিকেশ্বর, হে কীরেশ্বর, হে 
দক্ষষজ্জঞের কালস্থরূপ, হে বিভো, হে গণদেবের ঈশ্বর) হে সর্বজ্ঞ, 
হে সর্ধবদয়ে একমাত্র বাসিন্, হে নাথ, ছে জগদীশ্বর সংসার জপ 
দুঃখারণ্য হইতে আমাকে রক্ষা কর ॥৫ | 

চে শ্রীমন্ মহেশ্বর, কৃপাময়, হে দয়াল হে ব্যোমকেশ, ছে 



৪8৪ স্তোত্ররত্বমালা | 

কৈলাস-শৈল-বিনিবাস বুধাকপে 
হে সৃভ্যাপ্জয় ত্রিনয়ন রিজগন্জিবাস। 

নারায়ণপ্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ 
ংসাব-দুঃখ গহনাজ্জগদীশ রক্ষ ।৭ 

বিশ্বেশ বিশ্বভব-নাশিত বিশ্বরূপ 
বিশ্বাত্বক ত্রিভুবনৈক-গুণাভিবেশ। 

ভে বিশ্ববন্ধ্য করুণাময় দীনবন্ধো 
সংসাবদুংখ-গহনাজ্জঞগদীশ বক্ষ ॥৮ 

গৌরীবিলা্ ভূবনায় মহেশ্বরায় 
পঞ্চাননায় এবণাগত-কল্পকায় । 

সর্বায় পর্জগতামবিপায় তন্মৈ 
দারিদ্র্য-ছুঃখদতনায় নমঃ শিবায় ॥৯ 

হি ভীমচ্ছঙ্কব।চাধাবিরচিত শিবনীমাবল ক সম্পম 

শিতিক, হে গণদেবতাব অধিপতে, হে ভক্ষপ্থারা মঙ্গবাগ কাবিন 

হে নৃমুণ্ডাস্থিব মালাধাবন হে জগণশ্বব আমাকে নংসাবকপ 
দুঃখারণ্য হইতে রক্ষা কব | ৬ 

হে কৈণাশ শৈলে বাস কাবিন্, হে বৃষার্কপে, হে মৃতু, 

হে ভ্রিনয়ন, হে ত্রিজগন্লিবান, হে পাবায়ণ প্রিয়, হে মন্তুতা নাশ্নি 

হে শক্তিনাথ সংসাবব্ূপ দুঃখারণ্য হইতে আমাকে বক্ষা কব ॥৭ 

হে বিশ্বেশ্বব, হে বিশ্বেব জন্মনাশিন্, হে বিশ্বরূপ, হে বিশ্বাত্বক 
( বিশ্বময়), হে ত্রিভুবনের গুণের একমাত্র আশ্রয়, হে বিশ্বপৃজিত, 
হে করুণাম্য, হে দীনবন্ধো, হে জগদীশ্বর সংলাররূপ দুংখারণ্য 

আমাকে বক্ষ! কব 1৮ 
যিনি গৌরীর বিলাসস্থল যিনি মাহশ্বর পঞ্চবদদন শরণাগতের 

কল্পবৃক্ষ স্বরূপ, সর্বন্বরূপ সর্ধজগতের অধিপতি সেই দ্বরিদ্রতা-ছুঃখ- 
নাশক শিবকে প্রণাম কৰি ॥৯ 



বিশ্বনাথাষ্টক-স্তোজ্ব। ৪৭ 

করচরণ-কতং বকায়জং কশ্মজং বা 

শ্রবণ-নয়নজং বা মানসং বাপরাধম। 
বিহিত-মবিহিতং বা! সর্বমেতৎ ক্ষমন্থ 

জয় জয় করুণানে শ্রীমহাদেব শস্তে! 1৫ 

ইতি শ্রীশিবমানসপুজনস্তোত্রং সম্পূর্ণ 

বিশ্বনাথাষ্টক স্তোত্রম্। 

গঙ্গাতরঙ্গ-রমণীয়-জটা-কলাপং 

গোৌরীনিরস্তর-বিভৃত্ঘিত-বাম-ভাগম্। 
নারায়ণ-প্রিয়'যনঙ্গ-মদাপহা রং 

বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম. ॥১ 

আমি হস্ত পদ বাকা শরীর ব কর্মদ্ধার অথব! কর্ণ নয়ন 

দ্বারা বা মনে যে সমস্ত অপরাধ করিয়াছি, আমার বিহিত বা 

অবিহিত অর্থাৎ যাহা করিয়াহি এবং পরে যাহা করিব সে সমস্ত 

অপরাধ ক্ষমা কর। হে করুণাসিঞ্জো হে শ্রীমহাদেব শস্তে 

তোমার জয় হউক । তোমার জয় হউক ॥৫ 

বিশ্বনাথাষ্টক | 

গলার তরজ মালায় ধাহার জটা সমূহ রমণীয় হইয়াছে, গৌরী 
ঈ্রার! ধাহার কামভাগ নিঃস্তর বিভূধিত, ধিনি নারায়নপ্রিযর ও মদন- 
ধদপ্ীয়ী। সেই বারাণসীপুরপতি বিশবনাথকে ভজন। কর ॥১ 



8৮ স্তোত্ররতুমালা ৷ 

“বাচামগোচর-মনেক-গুণন্থরূপং 
বাগীশবিষ্টু-স্ুরসেবিত-পাদপীঠম্। 

বামেন বিগ্রহবরেণ কলত্রবস্তং 

বারাণসী-পুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥২ 

তূতাধিপং ভুজগভূষণ-ভূষিতাঙ্গং 

ব্যাস্বাজিনাহম্বরধরং জটিলং ত্রিনেত্রমূ। 

পাশাহ্ক,শাভয়-বরপ্রদ-শূলপাণিৎ 
বারাণসী-পুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৩ 

শীতাংস্ু-শোভি ত-কীরিট-বিরাজমানং 

ভালেক্ষণাহনল-বিশোধিত-পঞ্চবাণম্। 

নাগাধিপারচিত-ভান্ুর-কর্ণপূরং 

বারাণশী-পুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম ॥৪ 

_ধিনি বাক্য সমূহের অগোচর ও নানা গ্রণম্বরূপ, ব্রহ্মা বিষ 
এবং দেবতাগণ যাহার পাদপদ্ম সেবা করেন, ধাহ।র বামাঙ্গে পত্বী 

পার্বতী আছেন, সেই বারাণসীপুরপতি বিশ্বনাথকে ভজন কর ॥২ 

যিনি প্রমথগণের অধিপ, সর্পভূষিত দেহ ব্যস্ত পরিহিত, 

জঙট্টীমণ্ডিত, এবং ভ্রিনেত্র। পাশ অঙ্কুশ অভয় বর প্রদাতা ও. 

শুলপাণি, সেই বারণসীপুর বিশ্বনাথরে ভজন! কর 1৩ 
যিনি চন্দ্র এবং কিরীটে শোভিত, বাহার ললাটস্থিত নেতা" 

দ্বিতে মদন তক্্ীভূত হইয়াছে, নাগরাজ অনস্তে যাহার ক্ণবলয় 
রচিত হইগ্বাছে,.লেইবারাশসীপুত্থপতি বিশ্বনাথকে ভজনা.কর 88 



বিশ্বনাথাইক-স্তোত্র ৷ ৪৯ 

পঞ্চাননং ছুরি ত-মক্রম হজ জানাং 

নাগান্তকং দনুজ-পুঙহগব-পন্নগানাম,। 

দাবানলং মরণশৌোকজরাটবীনাঃ 

বারাণসী-পুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম, ॥৫ 

তেজোময়ৎ সগুণ-নিগু ণমদ্বিতীয়- 

»... মনৈন্দ-কন্দ-মপরাজিতম প্রমেয়ম.। 

নাগাআকং সকল-নিফন-মাত্সক্ধপং 

বারাণসী-পুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম. ॥৬ 

আশাং বিহায় পরিসৃত্য পরস্ত নিন্দাং 

পাপে রতিঞ্চ সুনিবাধ্য মনঃ সমাধৌ। 

আদায় হৃৎকমলমধ্যগতং পরেশং 

বারাণসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম.॥৭ 

যিনি পাপর্প প্রমত্ত হস্থীর সিংহ-শ্বরূপ, দৈত্যরূপ সর্পগণের 

পক্ষে নাগাস্তক গরুড়-গন্ধপ এবং মৃত্যুশোক ও জরারূপ বনের 

দাবাগ্রিশ্বরূপ সেই বাবাণসীপুরপতি বিশ্বনাথকে ভঙ্জনা কর্ ॥৫ 
যিনি তেজোময়, নগুণ ও নিগুণ, অদ্বিতীয় শ্রব্ুং আনন্দ- 

রাশি-ন্থরূপ, যিনি অপরাদ্দিত, অপ্রমেয্ন এবং সর্পভূষিতদেহ, ধিনি 

কলাবিশিষ্ট, কলাহীন এবং আত্মস্বূপ সেই বারাণসীপুরপতি 
বিশ্বনাথকে ভজন কর 1৬ . 

আশ। ( কামন। ) পরিত্যাগ করিয়া; পরের নিন্দা এবং পাপে 
প্লাস পা 

 ক্ষলা--অংশ। . দাধাগ্সি--বনাগ্সি; বনে কাষ্ঠে কাঠে ঘর্ষণ হইয়া আসি 
উৎপন্ন হয়। | 

রি 



৩ স্ঠোশ্ররত্বমাল।। 

'রাগাদিদোষরহিতং স্বজনাছরাগং 

বৈরাগাশাস্তি-নিনয্ং গিরিজাসহায়ম. | 

মাধুষ্য-ধৈর্য-স্থভগং গরলাভিরামং 
ধারাণসী-পুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম ॥৮ 

বারাণসীপুবপতেঃ স্তবনং শিবশ্য 

ব্যাখ্যাতমষ্টকমিদং পঠতে মন্তুষন্ট | 

বিস্তাং শ্রিয়ং বিপুল-সৌখ্যমনস্তকী'ত্তিং 

সংপ্রাপা দেহ-বিলয়ে লভতে চ মোক্ষম ॥৯ 

বিশ্বনাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পৃরঠেচ্ছিবলক্লিবৌ। 
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে 7১০ 

ইতি প্রব্যাস কৃত" বিশ্বনীধাগক"* সম্পূর্ণ । 

আসক্তি পরিহার করিয়া, সমাধিতে মনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়। 
হৎকমলমধ্যস্থিত পরমেশ্বরকে ধ্যান করত বাবাণনীপুরপতি 
বিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥৭ 

রাগছ্েষাদি দোষ (১) বরূহিত' ভক্তগণেব উপর অন্ুরক্ত, 
বৈরাগ্য এবং শীস্তিব নিলয়, গিরিজাসহায মাধুরধ্য-ধৈধ্য-পরিপূর্ণ 
গ্ুবং গরলশোতভায় মনোহর, বাবাণসীপুবপতি বিশ্বনাথকে ভজনা 
কর ॥৮ 

বারাণসীপুরপতি শিবের এই ব্যাখ্যাত স্তবাষ্টক যে মন্ত্য 
পাঠ করে সে বিস্া, প্রা, বিপুল হুখ এবং অসীম খ্যাতি লাভ 
করিয়। দেহান্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ।৯ 

ষে শিবের সন্নিধানে এই বিশ্বনাথাষ্টক স্ভোত্র পাঠ করে, সে 
শিবলোকে যাইয়া শিবের সহিত আনন্দ ভোগ করে ॥১০ ॥১৩ 
চপল ৮৮০০ আসা ০৯ সপ আপদ কপ 

(২) গল খেব-্রিয় বস্ততে অনুরাগ এবং দত্রিয় বতাতে স্বেষ, ইহা বন্ধিত। * 



পশুপত্যকউকং স্তোত্রয। 

পশুপতিং ছ্যপতিং ধরণীপতিং তূক্রগলোকপতিং চ সতীপতিম্ 

প্রণত-ভক্তজনার্তিহরং পরং ভজত রে মন্ুজা গিরিজাপতিম্ ১ 

ন জনকো জননী নচ সোদরো ন তনয়! নচ ভূরিবলং কুলম.। 
অবতিধ“কোইপি ন কালবশগতং ভঙ্গত রে মজা! গিরিজাপতিম, ॥২ 

মুরজ-ডিগ্িম-বাদ্যবিলক্ষণত মধুর-পঞ্চম-নাদ-বিশারদমূ। 
প্রম্থ-ভূত-গণৈরপি সেবিতং ভজত রে মন্ুজা গিরিজাপতিম ৩ 

পশুপত্যষ্টক স্তোত্র। 

ষিনি প্রাণিগণের অধিপতি, ধিনি স্বর্গের পৃথিবীর এবং পাতা-. 

লের পতি, ধিনি সতীপতি এবং প্রণত ও ভক্তজনের পীড়াহর 

পরমেশ্বর, হে মানবগণ ! মেই গিরিজাপতিকে ভজন কর ॥১ 

পিতা মাতা বা সহোদর অথবা পুত্র অথব! প্রতৃত দৈন্য 

(লোকজন ) কেহই কালবশগত জীবকে (মৃত্যুকালে ) বক্ষা 

করিতে পারিবে নাঃ অতএব মানবগণ ! সেই গিব্রিজাপতিকে 

তজজন। কর ॥২ 

_ফিনি মুরজ ডিগ্ডিম বা্যাদিতে নিপুণ এবৎ মধুর পঞ্চমনাঘ- 

বিখারদ, ঘিনি প্রমথ এবং ভূতগণসেবিত, হে মানবগণ! সেই 

'গিরিক্জাগপতিকে ভঞ্জনা কর ॥৩. 



€ শব তমাল? 

শরণ হ্থুখদং শবণান্থিতং শিব শিবেভি শিবেতি নতং নৃণাম্। 

অভয়দং কক্ণাবরুণালয়ং ভজত রে মন্ুজ। গিরিজাপতিম, ॥৪ 

নর-শিরো-রচিতং মণিকুগুলং ভূজগহারমুদং বুষতধ্বজম,। 

চিতি-রজো-ধবলীকৃত বিগ্রহং ভজত বে মনুজ্জা গিবিজাপতিম ॥ 

মথবিনাশকরং শশিশেখবং সতত-মধ্বরভাজিফলপ্রদম্। 
প্রলয়-দগ্চ-সুরানুর-মানবং ভজত রে মন্তুজা গি্রিজাপতিন্ ॥১ 

মদ্মপাস্য চিরং হৃদি সংস্থিতং মরণ-জন্ম-জবাভয়-পীড়িতম.। 
জগছুদীক্ষ্য সমীপভয়াকুলং ভজতরে মন্ুজ। গিরিজাপতিম. ॥৭ 

যিনি দত্বজীবের আশ্রয়দাতা, ও স্থখদাতা যিনি শিব শিব বলিষ। 

প্রণত শরণান্বিতের অভয় দাতা) হে মানবগণ সেই করুণাসাগব 

গিরিজাপতিকে ভজন। কর ॥৪ 

যিনি মন্ুযা-মন্তকরচিত মণিকুগুল ধাবণ করেন, সর্পহার 

' পরিয। যিন আনন্দিত ভন এবং যিনি বুষধ্বজ, এবং চিতাভক্মে 

ধাহাব তনু ধবলিত, হে মানবগণ, সেই গিবিজাপতিকে ভঙ্জনা 
কর ॥৫ 

যিশি € দক্ষের ) যজবিনাশক, শশিশেখর এবং ষজ্ঞকারিগ%,ণর 

ঈপ্লিত ফলদায়ক্ক। এবং যাহাতে প্রলরকালে স্থরাস্বর মানবাদি লয় 

প্রাপ্ত হয়, হে মানবগণ ! সেই গিরিজাপতিকে ভজনা৷ কর ॥৬ 

জন্সমজন্সাস্তরের হৃদয়নিবদ্ধ অহংকার দূর করিয়া সংসারকে 
জঙ্বমৃত্যুজরাপীভিত এবং ( স্ৃত্যুতয়ে ) আস ভয়াকুল দেখিয়া হে 
মানবগণ! গির্িজাপতিকে ভজ্গনা কর॥৭ 



শিবপ্রদোষাষ্টক-স্তোত্র । €৩ 

হরি-বিরিঞি-হ্থরাধিপ-পৃক্জিতং যম-গণেশ-ধনেশ-নমন্ততম,। 

ব্রিনয়নং তৃবন-ত্রিতয়াধিপং ভজত রে মনুজা গিত্রিজাপতিম, ॥৮ 

পশুপতে-রিদম্ট্ম্ভুতং বিরচিতং পৃথিবীপতি-স্থরিণ! 

পঠতি সংশৃুতে মন্জঃ সদ! শিবপুরীং বলতে লভতে মুদম ॥৯ 

ইতি শ্রীপশুপত্যষ্টকং সম্পূর্ণম্। 

শিবপ্রদোষস্তোত্রাষউকম্ | 

সতাং ব্রবীমি পরলোকহিতংব্রবীমি 

সারংব্রবীম্যুপনিষদ্হৃদয়ং ব্রবীমি 

সংসার-মুন্ষণ-মসারমবাপ্য জন্তেঃ 

সারোহয়মীশ্বর-পান্ুরুহস্য সেবা! ॥১ 

হর বিরিকি ক্রদ্ধা) ইন্দ্র ধাহাকে পূজা করেন, যম 

বরুণ কুবের ধাহাকে নমস্কার করেন, হে মানবগণ! সেই ভ্রিলোচন 

ভূবনত্রয়াধিপতি গিরিজাপতিকে ভজনা কর।৮ 

+ _ পৃথিবীপতি কবি-রচিত পশুপতির এই বিচিত্র স্তোত্রাষক 

ঘে মানব পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন, তিনি ন্তা-আনন্দ 

লাভ করিয়া শিবপুরীতে বাস করেন ॥৯ 

শিব প্রদোষাষ্টক। 

সত্য বলিতেছি, পরলোকহিতকর কথা বলিতেছি, সার 

কথ। ব্লিতেছি, উপনিষদের হ্ৃদ্ন বলিতেছি, অনার অথচ প্রবল 

সংসায়াপননপ্রাণিগণের ঈশ্বর পাবপন্য সেবা মা শর বধ ১ 



৫$ হ্ঞোক্ররতুমালা। 

যে নার্চয়ন্তি গিরিশং সময়ে প্রদোষে 

যে নার্ছচিতং শিবমপি প্রণমস্তিচান্ে। 

এতৎকথাং শ্রুতিপুটেনপিবস্তি মুঢ়া স্তে 
জন্স জন্মস্থ ভবন্তি নর! দরিদ্রাঃ ॥২ 

যে বৈ প্রদোষ-সময়ে পরমেশ্বরস্ 

কুর্বস্তানন্ত-মনসোইজ্যি-সরোজ-পৃজাম্। 

নিত্যং প্রবৃদ্ধ-ধনধান্য কলত্রপুত্র- 

সৌভাগ্য-সম্পদধিকাস্ত ইহৈব লোকে ॥৩ 

কৈলামশৈলভূবনে ভ্রিজগজ্জনিত্ৰীং 

গৌরীং নিবেশ্ঠ কনকাচিত-রত্বপীঠে। 
নৃত্যং বিধাতুমভিবাঞ্তি শূলপাণো 

দেবা; গ্রদোষ-সময়ে থু ভজস্তিসর্ব্ে ॥8 

যাহারা সন্ধ্যাকালে গিত্রীশ মহাদেবকে অ্চনা না করে এবং 

যাহার! একজনকে শিবকে অঙ্চনা করিতে দেখিয়া তখনও প্রণাম, 

না!করে এবং ষে মুঢ়গণ কর্ণপুটে এই শিব কথা পান না করে 

তাহার। জন্মজন্মান্তরে দরিদ্র হইয়! থাকে ॥২ 

যাহার! সন্ধ্যাকালে অনন্যচিত্তে পরমেশ্বরের পাদপদ্ম পূজ। 
করে, তাহাদের নিত্য ধন, ধান্য, কলত্র, পুত্র, সৌভাগা, সম্পত্তি 

আধিক বর্ধিত হয় ॥৩ 
কৈলাশ পর্ধতে শুলপাণ্ি। ত্রিক্সগঞ্জনদী গৌতীকে স্বরর্খচিত 

রদ্ধসিংহাসনে উপবেশন করাইয়া নৃত্য করিতে ইচ্ছ। করি 
সমস্দেরগণ ত্াহছাকে ভন! করিয়াছিলেন 88 



শিব-গ্রদোধষ্টক-স্তোত্র | ৫৫. 

বাগ্দেবী-ধৃত-বন্তুক৯ শতমখে। বেণ্ং দধৎপান্মজ 

স্তালোন্লিদ্রকরো রমাভগবতী গেয়প্রয়োগান্বিতা | 

বিষুঃ সান্দর-মুদ্"বাদন-পটুর্দেবাঃ সমস্তাৎস্থিতাঃ 
সেবস্তে তমন্ত প্রদ্ধোষসময়ে দেবং মুড়ানীপতিম ॥৫ 

গম্ধর্ন-বক্ষ-পতগো-রগ-সিদ্ধ-সাধ্য 

* -ব্িগ্ভাধরা-মরবরাগ্পরসাংগণাশ্চ। 

যেহনো ত্রিলোকনিলয়াঃ সহভূতবর্গীঃ 

প্রাঞ্ডে প্রদোষসময়ে হরপার্থসংস্কাঃ ॥৬ 

অতঃ প্রদোষে শিব এক এব 

পূজ্যোইথ-নান্থে ছরিপদ্মজাগ্ভাঃ ] 

তন্মিন্সহেশে বিধিনেজ্যমানে 

সর্বেপ্রণাদস্তি হ্থরাধিনাথাঃ ॥৭ 

বাগদেবী বীণাবাদন করিয়াছিলেন, ইন্দ্র বেণুবাঁদন 

করিয়াছিলেন, ব্রহ্ম! উত্তেজক তান ধরিয়াছিলেন, লক্ষ্মী গান 

আরস্ত করিয়াছিলেন, বিষণ মৃদক্গ বাদনে রত 'হইয়াছিলেন এবং 
চতুর্দিকে দেবতাগণ অবস্থিত হইয়া সন্ধ্যাকালে মূড়ানীপতি 
দেব মহেশ্বরের সেবা করিয়াছিলেন ॥৫ * 

গন্ধ, ষক্ষ, পতন্গ, সর্প, সিদ্ধ, সাধ্য, বিদ্ভাধর অমরবর এবং 
অগ্গরোগণ এবং ত্রিস্থৃবনস্থ সমস্ত ভূতবর্গ সন্ধ্যা আগমনে মহাদেবের 
পার্থ্ে অবস্থিত হইয়াছিলেন 1৬ 
অতএব দন্ধ্যাকালে শির একমাত পুজ্য। হি কিংব! ত্রন্ধা্ষি 

ফ্লেবতাগণ শ্র্চনীয় নহেন। খিধানপুর্দক মাদেব পূজিত হলে 
সমস্ত হুরাধিনাথগণ সন্তষ্ট হন ৭ 



চা স্তোজজসরতুমালা । 

এষ তে তনয়: পূর্ববজন্মনি ব্রাঙ্মণোত্তমঃ | 

প্রতিগ্রহৈবয়ে! নিন্তে ন দানাদ্যৈঃ সৃকম্মভিঃ 1৮ 

অতো দারিদ্রযমাপক্নঃ পুত্রস্তে দ্িজভামিনি ' 

তদ্দোষ-পরিহারার্থং শরণং যাতু শঙ্করম্ ॥৯ 
ইতি শ্রস্বন্দপুরাণে প্রদোষস্তো ্রাষ্টকং সম্পৃর্ণম্ 

কালভৈরবাষকম্ । 

দেবরাজ-সেব্যমান-পাবনাজ্ি, পন্কজং 

ব্যালযজ্ঞ-সুত্র-মিঙগুশেখরং কূপাকরম্। 

নারদাদি-যোগিবুন্দ-বন্দিতং দ্রিগন্থরং 

কশিকা-পুরাধিনাথং কালভৈরবং ভজে ॥১ 

তোমার পুন্ত ব্রাঙ্মণোত্তম পূর্বজন্মে প্রতিগ্রহ করিয়া চিরকাল 

কাঁটাইয়! ছিলেন, দানাদি সৃকম্ধব আচরণ করেন নাই ৮ 

সেই নিমিত্ত হে দ্বিঙ্গভামিনি! তোমার পুত্র দারিদ্র্য আপন্ন 

হইয়াছেন। সেই দারিপ্র্য দোষ পরিহারের নিমিত শন্করের 
শর়ণাগত হউন ॥৯ 

কালভৈরবাষ্টক। 
ইন্দ্র কর্তৃক যাহার পবিত্র পাদপন্ম সেবিত হয়, সর্পন্ধারা 

ধাহার যজ্ঞ রচিত হইদ্রাছে চঙ্ত্র যাহার: মস্তকে শোভা পায়, 

যিনি পায়, নারদাদি-যোগিবৃন্দ-বন্দিত এবং দিগম্বর সেই 
কাশীগুরপতি ফালিতৈরবেয় ভজনা করি 1১ . 



কালউৈরবাইঈক-স্তোত্র। ৫৭ 

ভাম্থুকোটি-ভাম্বরংধ্ভবান্মিতারকং পরং 

নীলক£-মীক্িতার্থদায়রকং ্রিলোচনম, | 
কালকাল-মঘুজাক্ষ-মক্ষশূল-মক্ষরং 

কাশিকাপুরাধিনাথ-কালভৈরবম. ভজে ॥২ 

শুলটস্কপাশদগু-পাণি-মাদ্দিকারণং 

হ্যামকায়-মাদিদেব-মক্ষরং নিরাময়ম.। 

ভীমবিক্রমং প্রভৃৎ বিচিত্রতাগুনপ্রিয়ং 

কাশিকাপুরাধিনাথকালতৈরবং ভজে ॥৩ 

তুক্তিমুক্তিদায়কং প্রশস্তচারুবি গ্রহং 

ভক্তবৎ্সলংস্থিতং সমস্তলো কবিগ্রহম। 

বিণিকণ-ন্মনোজ্ঞ-হেম-কিক্কিণী-লসৎকটিং 

কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজ্ে ॥8 

ধিনি কোটিক্্য সদৃশ দীপ্তিমান্ যিনি ভবসমুদ্রের শ্রেষ্ঠতারক 

যিনি (সর্পাবিষভক্ষণে ) নীলক্, অভিলধিত অর্থদায়ক' ভ্রিলোচন্ 

কালেরও কাল, পদ্মনেত্র, অক্ষমাল! ও শৃলধারী এবং অবিনশ্বর 
সেই কাশীপুরপতি কালভৈরবের ভজনা করি ॥২ 

ধাহার হস্তে শল, টক্ক,পাশ ও দণ্ড, যিনি জগতের আদিকারণ, 
কুষ্ণবর্ণ-দেহ। আদিদেব ও অক্ষর, ব্যারধিহীন, ষশহার ভয়ানক 
বিক্রম, যিনি সকলের প্রভূ এবং বিচিত্র তাগুবনৃত্য-প্রিয় সেই 
কাশীপুরপতি কালভৈরবের ভজনা করি ॥৩ 

ধিনি ভোগমোক্ষদায়ক, যিনি বৃহৎ ও সুন্দর দেহ বিশিষ্ট, ষিনি 
ক্তবৎস্লর্বপে অবস্থিত, এবং নর্বলোকমুর্তি-স্ববপ, বাহার 



€৮ ক্কোজবত্বুমাল। | 

প্শ্মসেতৃপালকং ত্ধশ্মমাশীনাশকহ, 

কম্মপাশমোচকং স্রশশ্মদায়কং বিভূম, | 

শ্র্ণবর্ণ-শেষ পাশ শোভিতাঙ্গ-ম গুলং 

কাশিকাপুবাধিনাথকালউভৈবব* ভে ॥৫ 

বত্বপাদ্কা-প্রভাভিবাম-পাদসুগ্মকং 

নিত্যমদ্বিত'য়মিষ্টদৈবতং নিরগুনম,। 

মুত্যুদর্পনাশনং করাগগদণট্মোক্ষণং 

কাশিকাপরাধিনাথ-কালভৈববৎ ভজে ॥ 

অট্রগাস-ভিরপদ্মঙ্ঞাগ্ু-কোযসন্ততি" 

ৃষ্টিপাত-নষ্টপাপ-জাল মুগ্রশাসনম,। 
অষ্টাপিদ্িদায়কং কপালমালিকন্ধরং 

কাশিকাপরবাধিনাথকালটৈবব* ভজ্ে ॥৭ 
পিস এপস এ পপ পার 

 কটিদেশে বমণীয় উজ্জ্বল স্বর্ণ কিছ্ধিণী ধ্বানত হইতেছে, সেই 
কাশীপুবপতি কালটৈববেব ভজন! করি ॥- 

ধিনি খণ্মসেতৃব বক্ষক এবং অধন্মপথনাশক, যিনি কন্ঠ 
 পাশমোচক এব* উৎকৃষ্ট হথদাতা ও বিভূ, যাহাব অঙ্গ মগুডলে 

খ্র্ণবর্ণ শেষ পাশ শোভা পাহতেছে সেই কাশীপুবপতি কাল- 
ভৈরবের ভজন কবি ॥৫ 

যাহার পাদধুগল রত্বনিশ্মিত-পাদুকাঁ-প্রভীতে রমণীয়,ধিনি নিতা 
আদ্বিতীয়মভীষ্টদেবতা,৪ নিবঞ্জন (মলিনতা বিমুক্ত-_নির্শল ) ধিনি 
সৃতুর দ্পনাশ করেন ও (মৃত্যুর) ভয়ানক দষ্ট্া হইতে মুক্ত করেন্ 
পেই কাণীপুবপতি কালউৈরবের ভঙ্জন। করি।. 

ধাহার অধ্ুহ্থান্তে রক্ষা কোষ সথুহ ভিন্ন হইয়াছে, বাছার 



কালভৈরবাষ্টক-স্তোত্র। ৫৯ 

ভঁতসঙ্ঘনাশকং বিশ্টালকীর্তিদায়কং 

কাশিবাসি-লোক.পুণ্যপাপ-শোধকং বিভূম | 

নীতিমার্গকোবিদং পুরাতনং জগৎ্পতিং 

কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভে ॥৮ 

কালভৈরবাষ্টকং পঠস্তি যে মনোহরং 

*.  জ্ঞানমুক্তিসাধনং বিচিত্রপুণ্যবদ্ধনং | 

শোক-মোহ-দৈপ্ত-লোভ-কোপতাপ-নাশনং 
তে প্রয়াস্তি কালভৈরবাজ্যি-সন্গিধিং ফ্রবম,॥৯ 

দুষ্টিপাত মাত্র সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, যিনি উগ্রশাসন, অষ্টসিদ্ধিদায়ক 

এবং গলদেশে কপাল মালাধারী, সেই কাশীপুরপতি কালভৈরবের 

ভঙ্ধনা করি ॥৭ 

যিনি সমস্ত শ্রাণীনাশক, বিশালকীত্তিদায়ক, কাশীবাসিলোকের 
“পুণ্য পাপের শোধক ও বিতু, যিনি নীতিমার্গে পণ্ডিত, পুরাতন ও 
জগৎপতি সেই কাশীপুরপতি কালভৈরবের ভজন! করি ৮ 

বাহারা কালভৈরবের জ্ঞান যুক্তির উপায়, বিচিত্র পুণ্যবর্ধন, 

শোক, মোহ, দৈন্য, লোভ, কোপ, তাপনাশন (এই) মনোহর 
্তবাষ্টক পাঠ করে, তাহার! নিশ্চয় কালভৈরবের পাদপদ্ম সন্পিধানে 
গমন করে ॥৯ ৭ 8 | 



১৫০৪ 

শিবমহিন্নঃ স্তোওমূ। 

মহিম্ন: পারং তে পরমবিছুষো। যন্তসদৃশী 

স্ততিব্র্ধাদীনামপি তদবসন্বা-স্তুয়ি গিরঃ | 

অথাবাচ্যঃ সর্বঃ স্বমতি-পরিণামাবধি গৃণন্ 

'মমাপোষ ম্যোত্রে হর নিরপবাদঃ পরিকরঃ ॥১। 

অতীতঃ পম্থানং তব চ মহিম! বাঙ মনসয়ে! 
রতদ্ব্যাবৃত্ত্া যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি। 

স কম্ত ম্ভোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কম্ত বিষয়ঃ 

পদে ত্বর্বাচীনে পততি ন মনঃ কম্ত ন বচঃ ॥২॥ 

শিব্মহিন্ন-স্তোত্র | 

হেহর! তোমার অপার মহিমার চরম পার ন। জানিয়। স্তব 

করিলে, যদ্দি তাহা তোমার অযোগ্য হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মার্দির 

স্ততিবাদও তোমার পক্ষে অযোগ্য হইয়াছে (কারণ তীাহারাও 

তোমার মহিমা'র পার বিদিত নহেন) তবে যদি সকলে নিজ বুদ্ধির 

'শীমাহুসারে শব করিলে অনিন্দনীয় হয়, তাহা হইলে তোমার 

স্তবে আমারও আরম্ত নিন্দনীয় নহে ।১ 

হে ভগবন্! তোমার মহিমা বাক্য ও মনের অতীত । বেদ 

৬ যে মহিমাকে তন্ব-তুন্নকূপে ( ঈশ্বর-ঘট নহেন, ঈশ্বর-পট নহেন 

এইকপ নিষেধমুখে ) নির্দেশ করিয়া__অর্থাৎ নিশ্চয়রূপে কহিতে 
না! পানির -শঙ্ষিতভাবে বর্ণনা করে, পেই মহিমার কে স্তব 

করিতে পারে ? কিন্তু তোমার প্রকাশিত আধুনিকরূপে-_অর্থাৎ 



শিবমহিয়-স্তোত্র | ৬১ 

মধুষ্ফীতা বাচঃ পরমমন্থতং নিশ্দিতবত 

স্তব ব্রন্মন্ কিং বাগপি সথরগুরোবিস্ময়পদ্ং । 

মম ত্বেন্তাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ 

পুনামীত্যর্থেইস্মিন্ পুরমথন বুদ্ধিব?বসিতা ॥৩| 

তবৈশ্বধ্যং যত্তজ্ঞগহদয়-রক্ষ।-প্রলয়কৎ 

জরয়াবস্ত*ব্যন্তং ত্যযু গুণ-ভিন্নান্থ তন্থযু। 

অভব্যানামন্মিন্ ক্রদ রমণীয়ামরমণীং 

বিহস্তং ব্যাক্রোশীং বিদধত ইহৈকে জড়ধিয়ঃ 88॥ 

তুমি ভক্তের উপর অনুগ্রহ করিয়া,যে বুষধবঞ্জাদিবূপ ধারণ কর- 

সেইরূপে কাহার মন্ ও বাক্য পাতত (মুগ্ধ) না হয় ॥২ 

তুমি যখন অতি মধুর এবং অস্বৃতময় বেদবাক্য বিভাবন 

করিয়াছ, তখন ব্রহ্মার স্ততি.বাক্য তোমার পক্ষে কি বিশ্ময়কর 

( মুগ্ধকারী ) হইতে পারে ? চে ত্রিপুরাস্তক ! আমি কিন্তু তোমার 
গুণ-কথন পুণ্যদ্বারা আমার বাক্যকে পবিভ্র করিবার অভি প্রায়ে 

তোমার ভ্বৃত্তি করণে বুদ্ধিকে প্রবর্তিত করিয়াছি ॥৩ 

হে ঈপ্সিত বরদাতঃ ! তোমার যে এশ্বধ্য জগতের ্ষ্টি স্থিতি 
ও সংচ্গার করিয়া থাকে, ষে এখধ্য বেদত্রয়ের প্রতিপাদ্য বস্ত এবং 
ষে এশবরধয সত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণে. বিভক্ত ত্রহ্ম! বিষণ শিব সৃত্তিতে 
প্রকটিত আছে, এই জগতে কতিপয় মুচবুদ্ধি লোক সেই প্রশ্বধ্য 
খণ্ডন করিবার নিমিত্ত পরস্পর মিলিত হইয়া নিন্দাবাদ করিয়া 
থাকে । এক্সপ নিন্দারাদ ভ্রান্তিক্রমে অভব্যদিগের মনোহর বোধ 

হয়, কিন্তু তাহা প্রকৃতপক্ষে (সাধুদ্দিগের ) অমনোহর ॥৪ 



৬২ স্তোত্ররতুমাল। | 

কিমীহঃ.কিংকায়ঃ স খলু কিমুপায়স্্িভুবনং 
কিমাধারো৷ ধাতা৷ স্বজতি কিমুপাদদান ইতি চ। 
অতররৈশ্বধ্যে ত্বধ্যনবসর-ছু-স্োহতধিয়ঃ 
কুতর্কোহয়ং কাংশ্চিন্মুখরয়তি মোহায় জগত: ॥৫॥ 

অজন্মানো লোকাঃ কিমবন্বববস্তোইপি জগত! 

মৃধিষ্ঠাতারং কিং ভববিধিরনাদৃত্য 'ভধতি। 
অনীশে! বা কুধ্যাদ্ ভুবনজননে কঃ পরিকরো * 
লতা মন্দাস্তাং প্রত্যমরবর লংশেরত ইমে ॥৬। 

পা দা পক পপর পা 

( নিন্দাবাদ প্রকার স্পইতঃ উক্ত হইতেছে )। সেই ধাত। 

€ সৃষ্টিকর্তা ) কোথায় অবস্থান করিয়া কি কার্য (প্রয়োজন ) 
বন্ধ: কি দেহ ঘরিয়া কি উপায় (ষন্ত্রাদি) দ্বারা এবধ কি উপাদানে 

জিভুবন সৃষ্টি করেন। এইরূপ কুতর্ক, তর্কাতীত-এরশ্বধ্য তুমি, 

তোমাতে অবসর বা স্থানপ্রাপ্ত হয় না, কিন্তু জগতের মোহের 
নিষিত্ত কতিপয় যুঢ়বুদ্ধি লোককে বাচাল করে । ( অর্থাৎ মৃঢবুদ্ধি 

ব্যক্তির জগতেব্র মোহের নিমিত্ত এইরূপ কুতর্ক স্থষ্টি করে ) ॥৫ 

', 'দ্বেহধারী হইগ্লাও কি জীবগণ ' উৎপত্তিহীন হইতে পারে? 

জগতের ক্ষিতাদির উৎপত্তি ক্রিয়া কি জগ্গৎকর্তীকে অপেক্ষা না 

করিয়া ( জগৎফর্তী ব্যতিরেকে ) হইতে পানে? আর ঈশ্বরাতি- 

রিগ্ু হদি কেহ রচস্থিত1 হয় তাহা হইলে ( মিজদেহ 'হচনাতে ও 

ঘে. জন্দম তাহার), বিশ্ব উৎপাদনে ' ভীহার কি সামগ্রী? 

ক পারকরছ্ুিতি পাঠাস্তরস্।. 



শিবমহিয়-স্তোত্র । ৬৩ 

রয়ী সাংখ্যং ষোগঃ পশুপতিমতং বৈষুবষিতি 

প্রভিদ্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ। 

রুচীনাং বৈচিত্র্যা-দৃজুকুটিল-নানা-পথজুষাং 
নৃণামেকো গমাস্বমসি পয়সামর্ণৰ ইব ॥৭1 

(ঈশ্বর অতিরিক্ত 'অপর কেহ কি বিশ্বউৎপাদনে উদ্মোগ করিতে 
পারে__-ইহা৷ পাঠীস্তর) । অতএব, হে অমবরশ্রেষ্ঠ ! ধাহার। তোমার 

প্রতি (তোমার জগতকর্তৃত্বে) সন্দেহভাবাপণ্র তাহারা মন্দাত্মা 

( মৃঢ় বুদ্ধি )॥* 
বেদত্রয়, সাংখ্যশাস্ত্র, যোগশান্ত্র, পশুপতিমত অর্থাৎ তন্ত্র এবং 

বৈষ্ণবশাস্ত্র রুচিভেদে এই সকল বিভিন্ন ধর্মমার্গে অবস্থিত এবং 
ইহা (নিজের ধর) শ্রেষ্ঠ, ইহা পথ্য এই ইবপে ( ৰিতর্ককারী ) 

খজুকুটিল পথগামী জনগণের নদী সকলের সমৃত্রের ন্যায় তুমি 
একমাত্র গম্য | 

তাৎপর্য-বেঘত্রয় (সাম খক্ যজু) সাংখ্য, যোগ তন্ত্র ও 

বৈষ্ণব ধর প্রভৃতি নান! ধশ্ম তাছে। বিভিন্ন রুচি বশতঃ লোকে 

এই সকল বিভিন্ন ধর্ম অবলম্বন করে এবং সকলেই নিজের ধন্ম 
শ্রেষ্ঠ ও আশ্রয়ণীয় ইহা চিন্তা করে ও কহিয়! থাকে; ইহাদের পথ 

কাহারও সরল, কাহারও বা কুটিল হইতে পারে, কিন্তু যে যেন্ধপ 

পথেই গমন করুক না কেন, ভিন্ন ভিন্ন ধ্জু কুটিল পখগামী ন্দা 

নমূহ যেরূপ গ্বয়ং অথবা পরংপরা ক্রমে একমাত্র সমুদ্রে আসিয়া 
পতিত হয়, তদ্রেপ তাহার! নকলে তোষাতে আঁদিয়াই পৌছিবে 1৭. 



৬৪ স্তোতররত্বমালা। 

মহোক্ষ: খটাজং পরশুরজিনং ভন্ম ফণিন: 
কপালঞ্েতীয়ভূব বরদ তক্ত্রোপকরণম্। 

স্ুরাস্তাস্তামদ্ধিং দধতি তু ভবদন্র-প্রণিহিতাং 
নহি স্বাত্মারামং বিষর়-মুগতৃষ্ণাভ্রময়তি ॥৮॥ 

ঞ্বং কশ্চিং সর্ববং সকল-মপরস্ত্প্রবমিদং 

পরো ধৌব্যাধৌবো জগতি গদতি ব্যন্তবিষয়ে । 

সমস্তেইপ্যেতশ্মিন্ গুরমথন তৈবিস্মিত ইব 
স্বব্িহ্রেমিত্বাং ন খলু নঙ্গ বৃষ্টা মুখবত। ॥৯। 

হে অভীষ্ট বর দাতঃ ! মহাবৃষভ, ভ্রিশূল, কুঠার, ব্যাপ্রচ্, 

ভল্ম, সর্প এবং নরকপাল এইগুলি তোমার কুটুম্বভরণের উপায় 
( উপকরণ ) কিন্তু তাহা হলেও তোমাব [কটাক্ষপাতে 

দেবতাগণ দিব্য এরশ্বধ্য লাভ করেন । বিষয়রূপ মৃগতৃষ্ণ। স্বাত্যা- 

রাঁমকে (ম্বকীয় আত্মাতে যিনি রমণ করেন তাহাকে) ত্রানস্ত কবিতে 

পারে না (এ নিমিত্ত তোমার এশ্বধ্য নাই )॥৮ ৰ | 

কেহ (সাংখ্য পাতগ্লবার্দিগণ ) বলেন এই সমস্ত জগৎ নিত্য 

( জন্মনিধনরহিত ) কেহ ( বৌদ্ধগণ ) বলেন জগৎ নিত্য, অপর 

কেহ কেহ ( নৈয়ায়িকগণ ) বলেন ভিন্ন ভিন্ন ধর্শাক্রান্ত বিষয়ে 

কতকগুলি অনিত্য হে ত্রিপুরনাশন ! আমি ইহার্দের কথা 
চমৎকৃত হুইয়। তোমার স্তব করিতে লজ্জিত হইতেছি না, (কারণ), 
আমার বাচালতা নিলজ্জতার কারণ 1৯ 



শিবমহিয়-স্ঞোত্র | ভি 

তবৈশ্বধ্যৎ যততীদূ্যটুপরি বিরিক্ষিহ্রিরধঃ : * * 
পরিচ্ছেত্তং যাতাবনল-মনলক্বন্ধবপুষঃ | " 

ততো ভক্তিশ্রদ্ধাভরগুরু গৃণত্যাং গিরিশ ধৎ 

স্বয়ং তন্থে তাভ্যাং তধ কিমন্বৃত্তির্ন ফলতি 1১ 
অযত্বাাপাদ্ ত্রিভূরন-মবৈরব্যতিকরং 

“শাস্তো ্দ্বাহ্নভূত রণকণ্ড-পরবশান্। 

শিরঃ পদ্মশ্রেণীরচিত-চরণাস্তোরুইবলেঃ 
স্থিরায়াস্তত্তক্তে-স্িপুরহর বিস্ফঞ্জিতমিদম্ ॥১১ 
অমুষ্য ত্বৎসেবা-সমধিগতসারং তুজবনং 
বলাৎ কৈলাসেহপি ত্বদধিবসতৌ বিক্রময়তঃ | 
অলভ্য! পাতালেইপ্যলস-চলিতাঙ্গুষ্ট-শিরসি 
প্রতিষ্ঠা তৃষ্যাসীদ্প্রবমুপচিতো। মুহাতি খলঠ ॥১২ 

তেজঃপুপ্জমূর্তি তুমি, তোমার এশ্বধ্যের (স্থুলমূর্তির ) নির্ণয় 
করিতে ব্রঙ্গা অত্যন্ত যত্বে উর্ধাদিকে এবং বিষ নিম্ন দিকে গমন 
করিয়াও অবধারণ করিতে পারেন নাই, তাহার পর অত্যন্ত শ্রদ্ধ। 
ও নক্ষির সহিত সনির্বদ্ধ স্ভব ঝরাতে তোমার এশ্বর্ধ্য স্বয়ং 
প্রকাশ পাইয়াছিলেন, অতএব তোমার সেবায় কি ফল না লাভ 
হয়? ১৭ . 

_ হেক্তরিপুরহর ! রাবণ যে অনায়াসে নিষণ্টক ( শক্রতারপ- 
বিপত্ভিহীন ) ত্রিভূষন জাভ করিয়া পূপফণ্বশ বাহু সকল ধারণ 

' ক্করিয়াছিল * তাহা নিজ মন্তকরূপ পদ্ম সমুহ তোমার পাদপন্সে 

ভরক্তিমহ বলি দিবার প্রভাব ফলেই হইয়াছিল ॥৯১ 
_, হে ভগবন্! তোমার সেবাম়্ লন্ধবল বাছু সকল প্রাপ্ত হইয়। 

একারণ তাহার রণকওর নিবৃত্ত হয ছাই। ... 
| | 



গা কোজিরদ্াল। | 

হিং সুক্াম্পে| বর্দ পরমাছ্যৈ-রপি সতী 

মধশ্চক্রে বাগ: পর্িজন-বিধেয়-ত্রিকুবনঃ | 

ন তক্চিত্রং তশ্মিন্ বরিবসিতরি তবচ্চরণয়ো 

নকলা উন্নত ভবতি শিরসন্বয্যাবনতিঃ ॥১৩ 

অকাগুব্রক্ধাগড-ক্ষয়চকিত-দেবাস্
থ র-কপা। 

বিধেয়ক্কাসীদ্ বস্ত্রিন্থন বিষং সংহ্ৃতন্তঃ | 

স কল্মাঃ কঠে তব ন কুরুতে ন শ্রিয়মহে। 

বিকারোহপি শ্লাঘ্যো। ভূবন-ভয়-ভঙ্গ-ব্যমনিনঃ 1১৪ 

(বাহুবল লভিয়া, রাবণ ) তোমারই আবাস কৈলাসে বলপূর্ববক 

বিক্রম প্রকাশ করায় * তোমার অলস্ভাবে পদানুষ্ঠ কম্পন- 

ফুলে কৈলাশ পাতালমখো কিঞ্চিৎ প্রবিষ্ট হইলে রাবণের পাতাঁলেও 

আনভ্য খ্যাতি লাভ হইয়াছিল। খল লমুদ্ধ হইলে নিশ্চয়ই মোহ 

প্রাপ্ধ হয় ( হিতাহিভ বিবেক শুন্ত হয় )।1১২ 

বাণ ( বনিম্ৃত ) যে ত্রিভৃবন ভূত্যাধীন করিয়া! ইন্দ্রের অতি 

'মহুতী সমৃদ্ধিকেও (খরশবর্্য ) অবজ্ঞা! করিয়াছিল, তাহা তোমার 

প্েবর ঝুলয় তাহাতে কিছুই আশ্চধ্যের বিষয় হয় নাই। কারণ 

তামার চরণে মন্তক অবনত হইলে তাহার কি উন্নতি ন| হইক়! 

শ্বীকষে?১৩ 

হেন্রিনয়ন! , অসময়ে অন্ধাগধ্বংসভয়ে ৭ ভীত দেবার 

একৈলান উৎগাটন ফারিয়া ধায় আনিতে প্রয়াস পহিক্কাছির। 

1 সমুরমন্বে পৃথিবী কম্পিত হইরছিল। 
| 



শিবমহিম-ত্ডোত্র । খ 

অসি্ধার্থ! নৈব প্ষচিদপি সদেবা্থরনরে 
নিবর্তস্তে নিত্্যং জগতি জয়িনো বন্য বিশিখাঃ। 
স পশ্ঠরীশ ত্বামিতরমূর-সাধারণ-মভূৎ 

স্মরং শ্মর্ব্যাক্সা! নহি বশিষু পথ্যঃ পরিভবঃ 1১৫ 

মহী-পাদাঘাতাদ্-ব্রতি সহসা সংশয়পদ্দং 

পদং বিহষ্ণাত্রা ম্াস্ুজ-পরিঘ-রুগ গ-গ্রহগণং। 

ুহ্র্দে্টীর্দৌস্থ্যং যাত্যনিভূ ত-টা-তাড়িততট। 
জগত্রক্ষামৈ ত্বং নটসি নু বামৈব বিতৃতা। [১৬ 

গণের উপর কৃপাপরবশ হইয়া তুমি ষে বিষপান করিয়াছ, তাহাতে 

তোমার কণ্ঠের কালিমাতে কি অপুর্ব পোঁভ| হয়, নাই? হায়! 
বিশ্বের ভয়ভঞ্জনে রত (পরমেশ্বরের ) বিকার প্রশংসনীয় হুইয়! 

থাকে ॥১৪ 

দেবাস্থুর-নর-পরিব্যগ্ত জগতে যে কামদেবের!নিত্য-জযমী বাণ- 

সকল কখনও ব্যর্থ হইয়া প্রত্যাব্ত হয় না, দেই কামঘেব 
তোমাকে সাধারণ দেবতাবোধে দর্শন করিয়া তৎন্পাৎ পঞ্চ 

প্রাপ্ত হইয়াছিল। জিতেক্্িয় অর্থাৎ মহান্রভব ব্যক্তির অবমাননা 

কখনও হিতকর হয় ন1 ॥১৫ 

. তুমি জগঘ্ রক্ষা! করিবার নিমিত্ত হিপুরাস্থন প্রভৃতি বধ করত 

জব নৃত্য কর, পৃথিবী- কিন্তু তোমার পাদাক্ধাতে থাঁকে কি 
যা এইরাপ সংশবাম্পব হই] উঠে, তোমার ঘৃধ্যষান ৮৪৭ 
হস্তে চশ্্রভায়কাদি গ্রহযু্ত অত্তনীক্ষ পীড়িভ হইয়। সংশরীষ্পহ 



39৭ ' স্ঞোত্ররত্বমাল।। 

বিয়দ্যাপী তাবাগণ-গুণি ত-ফেনৌদগমরুচিঃ 

প্রবাহে বারাং ষঃ পৃষত-লঘুদৃষ্টঃ শিরদি তে। 
জগদ্দীপাকারং জলধিধলয়ং তেন কৃতমি 

'তযনেনৈঘোন্ধেয়ং ধৃতমহিম দিব্যং তব বপুঃ ॥১৭ 

রথঃ ক্ষৌণী যস্ত। শতধৃতিরগেন্দ্রো। ধচুরথো 
রথাঙ্গে চন্দ্রার্কৌ রথচরণপাণিঃ শর ইতি । 
দিধক্ষোন্ডে কোহয়ং ত্রিপুরতৃণ-মাড়ম্বর বিধি 

ধিধেয়ৈঃ ক্রীড়ান্ত্যো ন খলু পরতন্ত্াঃ প্রভৃধিয়ঃ ॥১৮ 

( থাকে কি যায় এইরূপ) হয় এবং তোমার অসংবুত (যুক্ত ) 
জটাজ্টে হ্্গপ্রান্ত পুনঃ পুনঃ তাড়িত হওয়ায়, ্বরগ দৃস্থতা লাভ 

করে (সংশয়াম্পদ হয়) এইরূপে তোমার প্রতৃতা অস্থকুল আচরিত 

হইলেও প্রতিকূল হইয়1 উঠে (অর্থাৎ তোমার বিভূত। হজে) ১৬ 

তার! সমূহে যাহার ফেনোদগমশোভা সম্যক বর্ধিত হয়, সেই 
আকাশব্যাপী গঙ্গাজলপ্রধাহ তোমার মন্তকে বিন্দু অপেক্ষাও 
কষুত্রেতর দৃষ্ট হর়। সেই জলই জগতকে লমুদ্রবেষ্টিত করিয়! ্বীপা- 
বীর করিয্লাছে। অতএব ইহাতেই তোমার দিব্য শরীরের মহত্ব 
কহুমিত হয় 11১৭ | ৃ 

তুমি তৃণতুল্য ত্রিপুরাহ্ছরকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইলে 
তোমার এত আড়ম্বরের প্রয়োজন কেন? কারণ তখন পৃথিবী 
তোমার রথ হইয়াছিল, ব্রহ্মা সারথি হইয়াছিলেন, স্থমের ধনু 
হইয়াছিল, চন্তগধ্য চক্র হইয়াছিল এবং চক্তধর বিষু শর হইয়া. 
ছিলেন | পারগেখরের মতি খাঁধীন (নিছের ' অধীন ) পদার্থ 
জুই কড়া! করিতে কখনও গয়াধীন হয় না।১৮ : 

*ঠ ঠ? 



শিব-মহিয়-ভ্ডোন্র। ড্র 

হরিস্তে সাহশ্রং ক্ষমলবলিমাধায় পদয়ো 
ধদ্দেকোনে তম্মিন্ননিজমুদহরন্নেত্রক মলম্। 

গতে। তক্তদ্রেকঃ পরিণতিমলৌ চক্রবপুষ! 
্রস্নাণাং রক্ষায়ৈ ভ্রিপুরহর জাগন্তি জগতাম্ ॥১৯ 
ক্রতৌ স্ুপ্ঠে জাগ্রৎ ত্বমদি ফলযোগে ক্রতৃম্তাং 

*রু কম্ম গ্রাধস্তং ফলতি পুরুষারাধনমৃতে 

অতস্ত্াং সংপ্রেক্ষ্য ক্রতুযু ফলদান-প্রাতিভূবং 

শ্রুতৌ শরদ্ধাং বদ্ধা কৃতপরিকরঃ বর্মন জনঃ ॥২০ 
রী পেত পিপিপি পাপপগপীপাশাশ চিত পা ৩ ০ শাক পশীপিপপীতি তে এ শীত শষ শািশীীশিপিশািিসেসিস্সপপাসস | পাশ সপ 

হে ত্রিপুরহর ! বিঞুণ তোমার পর্দে সহম্রসংখ্যক কমলের 

উপহার দিতে যাইয়া একটা পন্ম নান হইলে নিজের কমলনেত্র 
যে উৎপাটন কারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন দেই ভক্তির গ্রকর্ষ 

চক্ররূপে পরিণত হইয়া ভ্রিভুবনের রক্ষার নিমিত্ত কল্পিত 

হইয়াছে ১৯ 

, সমাধানাস্তে ষজ্ঞ ধ্বংস (শেষ) হইলে ঘজ্ঞকারিগণের ফলদান- 

বিষয়ে তুমি জাগ্রৎ থাক । কর্ম নষ্ট হইলে ঈশ্বরারাধন! ব্যতিরেকে 

কিরূপ. তাহা! ফলদায়ক হয়? অতএব যক্তা্দ কম্মে তোমাকে 
ফলদানের গ্রতিভূ (জামিন) জানিয়া লোকে বেদবাক্যে অদ্ধান্থিত 

হইয়। বেদৌক্ত কর্ধে দৃঢ়চেষ্ট হয়। | 

, .. তাঁৎপর্য্য-_যজ্ষ সম্পাদন মাত্রই ফলদান করে না, |, সমাপনান্ে 

অজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়, তখন নষ্ট কর্ম ( যজ্ঞ.) আর ফলদান করিতে 

পারেনা, .ক্িস্ত .ফলদাতা : তুমি, সূর্বময়ে বুর্তমান থুকায 

পা 



স্যোজিরদ্বমাল।। 

ক্রিয়াদক্ষে দক্ষ ক্রতুপতি-রধীশস্তদত্ৃত। 

ফু্ীণামার্বিজ্যৎ শরণদ সদস্যাঃ হরগণাঃ 
ক্রতুজংশত্তত্ঃ ক্রতৃফলবিধ(ন-ব্যসনিলেন 

ঞবং কর্তৃ, শ্রন্ধাবিধুর-মভিচারায় হি মথাঃ ॥২১ 
প্রজানাথং নাথ প্রসভমভিকং স্বাং ছুহিতরং 

গতং রোহিভ,তাং রিরযিগরিষু মৃষ্যস্ত বৃসুষ! । 

ধনুম্পাণের্যাতং দিবমূপি সপত্রাক্কতমমুং 

অসস্তং তেহগ্যাপি তাজতি ন সগব্যাধরভসঃ ॥২২ 

লোকে যজেশ্বর তোমাকে 'নষ্ট কন্মের প্রতিভূশ্বরূপ জানিয়া 

তোমার আরাধনা করিয়া যজ্ঞ ফল লাভ করে কারণ তুমিই 
বক্তফলদাত। টৈতন্যময় পুরুষ। করব অনুসারে ফললা'ভ হইলেও 
নে ফলের বিধায়ক অর্থাৎ দাত। তুমি এ নিমিত্ত তোমার আরা- 

ধনার প্রয়োজন । যজ্ঞ যে তোম! ব্যতীত ম্থুফল দিতে সমর্থ নহে 

পর ক্লোকে তাহাই বিশদভাবে কথিত হইয়াছে ॥২* 
হে শরণদায়ক ! যজ্ঞ ক্রিয়া নিপুণ গ্রজাপতি দক্ষ যন্তবর্তী 

খরীচি প্রভৃতি খবিগণ পুরোহিত (উক্ত যজ্ঞে খধিগণের পৌরহিত্য 

ছিল) দেবগণ সন্ত, এইদপ যঙ্ঞতেও ঘজফলদানকর্তা তোমা 
হইতে যজ্ঞ নাশ হইয়াছিল। (কারণ) যজ্ঞ শ্রদ্ধাশুন্ত হইলে 

তাহা ষজ্জকর্তার নাশের নিমিত হইর1 থাকে ॥২১ | 

. হেনাথ! অ্রদ্ধা কামধশে নিজ কন্যাতে বলপুর্ধক উপগত 

হইতে ইচ্ছুক হইলে সে ( ভয়ে ) সৃগীয়প ধারণ করিয়াছিল, কিন্ত 
আধা হৃগরণ ধরিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলে তুমি ধত্পাপি 



শিবমহিষ্র-স্তোআ। ুঠ 

হ্বলাবণ্যাশংস ধৃতধকযমন্তায় ভৃপবৎ 
পুরঃ গুষ্ঠং দুষ্ট পুর্মথন পুপাযুধ্পি | 

যদিপ্ম্্ং দেবী যমনিরত দেহার্ঘ টন" 
দৃবৈতি স্বামদ্ধ! বত বরদ মুগ্ধা যুবতয়ঃ ॥ ২৩ 
শাশানেঘা ক্রীড়া ন্মরহর পিশাচ1ঃ সহচর 

১শ্চিতাতম্মু-লেপঃ শ্রগপি নৃকরোটাপরিকরঃ 
অমন্রল্যং শীলং তব ভবতু নামৈবমখিলং 
তথাপি ম্মর্তপাং বরদ পরমং মঙ্গলমসি ২৪ 

হইয়া তাহাকে বাণবিদ্ধ করিলে, তখন ব্রহ্মা ভয়ে আকাশে যাইয়। 
সবগশিরা নক্ষত্র ধারণ করিয়াও অস্তপি তোমার যাধভয় হইতে 
অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই ॥২২ | 

হে জরিপুরহর, জিভেন্দরিয় পুরুষ ! দেবী পার্বতী নিজ সৌন্দর্য 
তোমাকে বশীভূত করিবে এই আশ। করিয়া পুণ্পধন্ব| কামফেবকে 
তৎক্ষণাৎ স্থীয় সমক্ষে ভস্মীভূত হইতে দেখিয়াও (যদি তোমার) 
অর্ধনারীশ্বর যুত্তিভে তোমাকে শ্ত্রণ মনে করে, তাহা হইলে ছে 
বরদাতঃ! হান্ন ! যুবতির! বাস্তবিকই বড় নির্ষোধ ॥২৩ 

হেম্মরহর € মনাস্তক )! তোমার শ্মশানে বিহার, পিশাচ 
সহচর, চিতাভন্ম অন্ুলেপন, নরকপাল (নরশিরোহস্ছি ) মাল! ১ 
এইকূপে'তোমার চরিত অমঙ্গল্জনক হইলেও হে বরদাভ; ! তুমি 
স্ময়ণকারিগণের পক্ষে পরম মন্গলময় হও ( অর্থাৎ তাহাদের পর 

 খঙগল বিধান কর 1২৪. 

[কসর 



গস তোজেরতুমাল। | 

মনঃ প্রত্যক্চিত্তে সবিধমবধায়াত্মরুতঃ 
প্রহৃধ্যদ্রোমীণঃ প্রমদসলিলোৎসঙ্গিত-দৃশঃ | 
যদালোক্যাহ্লাদং হুদইব নিমজ্জ্যামৃতময়ে; 
দধত্যন্তত্তত্বং কিমপি ষমিনন্তৎ কিল ভবান্॥২৫ 

ত্বমর্কস্বং সোমস্ম্ি পবনস্ং হুতবহ 

স্বমাপস্্রৎ বোম ত্বমুধরণিরাত্ম] ত্বমিতি চ। 

পরিচ্ছিন্নামেবং ত্বয়ি পবিণত বিভ্রতু গিরং 

ন বিল্লত্তৎ তত্বং বয়মিহ তু যতত্বং ন ভবসি॥২৯ 

্রয়ীং তিআো বৃত্তীত্ত্রিতুবনমথো ত্রীনপি সুরা 

নকারাদোর্ধ পৈশক্িভিরভিদধীর্নবিকৃতি । 

তুরীয়ন্তে ধাম ধ্বনিভি-রবরুত্ধানমণুভিঃ 
সমস্তং বাস্তং ত্বাং শবণদ গৃণাত্যোগথিতি পদ্ম 1২৭ 

সপ শপ সপ শি পা পা জপ সপ 

সংধমী যোগীগণ পূরকাদি বহুপ্রকাবে প্রাণাধাম করিষ। 
অন্তমুখ (বহিমুখ প্রতিনিবন্ত) মনকে চিত্তে পিরেধ পূর্বক 

পুলকিতাঙ্গ ও আনন্দাশ্রপূর্ণ নেন্ধ হইস্পা হৃদয়ে যে অনির্বচনীয় 
পদার্থ দর্শন করত অম্বতময হৃদে নিমজ্দিতের ন্যায় আনন্দলাভ 
করেন সে পদার্থ তুমি ॥২৫ 

তৃষি হূর্ধা, তুমি চক্র, তুমি বাঘু, তৃমি অগ্রি, তুমি জল, ভুমি 
আকাশ, তুমি ক্ষিতি, তুমি আত্মা, অর্থাৎ জমান (অষ্টমূর্তি) 
পরিপক্ববু্ধি বাক্তিরা অসীম তুমি, তোমার বিষয়ে এইবপ সীমা- 
বোধক বাকা বলিয়া থাকেন, কিন্তু জগতে তুমি যাহা! নহ সেষে 
'কি বস্ত তাহা আমরা জানি না (পরিপকবুদ্ধি ব্যক্তিরা 
'বিদ্রেপোক্তি--অপরিপক্কবুদ্ধি ব্যক্তি ইহা ভাবার্থ ) 1২৬ | 

হে শরণদ ( আর্ততয়হারক ) ওম্ এই পদস্টী '€( অউম ) কজন 



শিব-মহিয়-স্ভোজ্রম | ৩ 

ভবঃ সর্বোরুদ্রঃ পশুপতিরথোগ্র সহমহাং 

স্তথা ভীমেশানাবিতি যুদভিধানাষ্টকমিদং । 

অমুক্মিন্ গ্রত্যেকং প্রবিচরতি দেব শ্রুতিরপি 
প্রিয়ায়াস্মৈ ধাক্ে গ্রবিহিত-নমস্তোহস্মি ভবতে ॥২৮ 

নমোনেদিষ্টায় প্রিয়দব দবিষ্ঠায় চ নমো 

» নমঃ ক্ষোদিষ্টায় স্মরহর মহিষ্ঠায় চ নমঃ। 

নমোবধিষ্টায় অ্রিন্য়ন যবিষ্ঠায় চ নমো 

নমঃ র্ববশ্মৈ তে তদিদমিতি সর্ব্বায় চ নমঃ ॥ ২৯ 

অক্ষরে (খক, য্জু, সাম) বেদত্রয (জাগত সপ্ন স্যুপ্তি) তিন, 

অবস্থ। (ভূভূবিঃশ্বঃ ) তিন ভুবন (ত্রক্ষা বিষু মহেশ্বর ) তিন 

দেবত। প্রতিপাদ্ন রা ব্যষ্টি সমষ্টিরূপে ( পৃথক্ প্রপঞ্চস্বরূপে 

এবং সর্বাত্মকরূপে ) তোমার স্তব করে এবং উহ! ্থ্ধবনি ও 

উদাত্ত, অন্ুদাত্ত, স্বরিৎ তিনস্বরে কিঞ্চিৎ উচ্চারণ করত তোমার 
সর্ববিকার বজ্ভিত, জাগ্রৎ স্বপ্ন সযুপ্তির অতীত চতুর্থ অবস্থা-- 
অখণ্ড চৈতন্য শ্বৰ্পেরও স্তব করে ॥২৭ 

হে দেব তোমার ভব, সর্ব, রুদ্র, পশুপতি উগ্ব মহাদেব, 

ভীম, ও ঈশান এই যে আটটা নাম ইহাদ্দের এক একটাঁতেই বেদ 

( পুরাণাদদিশান্ত্র) তোমাকে বুঝাইবার নিমিত্ত বর্তমান আছে। 
'আমি তোমাৰ গ্রীর্তিরনিমিত্ত সেই অখণ্ড চৈতন্যঙ্গ রূপ তোমাকে 

বাড অনোদেহে প্রণিপাত করি॥২৮ 

হে নির্নারপ্যপ্রিয়! তুমি অতি নিকটে (ভক্রের হূদয়) 
বর্ধমান, আছ তোমাকে, নমক্কার/ এবং, তুমি: সতিদূরে .জম্ভকের 



খর স্যোজরদ্বমাল]। 

বছলরজসে বিশ্বোৎপত্তো ভবার নমোনমঃ 

গ্রধলতমপে তত্ণংহারে হায় নমে। নমঃ । 

গননখককতে সন্বোপ্রিজে? হুড়ার নমে। নষঃ 

প্রমহলিপদে নিপ্বৈগুণ্যে বিবায় নমো নমঃ 0৩০ 

কশপরিণতি চেতঃ ক্লেশবন্ং ক চেদং 

কচ তব শুণ-সীযোল্পভ্যিনী শশ্বদৃদ্ধিঃ ৷ 
ইতি চকিত-মমন্দীকৃত্য মাং ভক্তিরাধাদ্ 
বরদ চরণয়োস্ডে বাক্যপুষ্পোপহারম্ /৩১ 

বহুদূরে ) বর্তমান আছ তোমাকে নমস্কীর। হে স্মরহর ! তুমি 

ক্ষত্রতম ( নিরাকাররূপে অতিনুন্মস ) তোমাকে নমস্কার তুমি 

মহত্তম ( সর্ধাত্মকরূপে বিশ্বক্ধপ ) তোমাকে নমস্কার । হে ভ্রিনয়ন! 

তুমি বৃদ্ধতম (পুরাতন সকলের আদি) তোমাকে নমস্কার এবং তুমি 
ষুবতম (প্রলয়ের পরেও বর্ধমান থাকিবে) তোমাকে নমস্কার । 

এবং তুমি প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ সর্ববস্তর অধিষ্ঠান সর্ধন্বক্ূপ তোমাকে 

নমস্কার ॥২৯ 
তুমি বিশ্বের উৎপত্তির জন্য রজোগুণবহুল ব্রক্ষমূত্তি ধারণ 

কর তোমাকে নমস্কার, তুমি বিশ্ব সংহারের, নিমিত্ত তমোগুণ- 
প্ররজ হরমূর্তি ধারণ কর তোমাকে নমস্কার, তুমি লোক 
স্থুখের (পালনের 'নিমিত ) সন্বগুণাধিক বিষুমুর্তি ধারণ কর 
তোমাকে নমস্কার, এবং তুমি (অন্বতের নিমিত্ত) ত্রিগুণের 
অতীত মায়াবর্জিত ঝ্যোতিশ্য় শিবছূর্তি ধারণ কর তোর্াকে 
নযক্কায় 1৬৯. 
লামার রাগকেযাদির বদীতৃত অজ্লবিষযক জান কোথা গার 



শিবমহিয়-ক্োজ। চে 

অসিতগিরিসমংস্ট্রাৎ কজলং সিন্কুপাঙ্ং 

স্থরতরুবরশাখ লেখনী পঞ্জমুবী 
লিখতি'ষদি গৃহীত্ব। নারদ সর্বকাল্সং 

তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি 1৩২ 

কুহ্থম্দশননামা সর্ববগন্থর্বরাজঃ 

, শিশুশশধর-মৌলের্দেবদেবন্য দালঃ | 

স গুরুনিজমহিয়ে। ভরষ্ট এবাশ্য রোষাৎ- 

শুবনমিদমকাীদ্-দিব্যদিব্াং মহিয়ঃ ॥৩৩ 

তোমার অপার গুণবিশিষ্ট নিত্য মহিমাই বা কোথায়? আমি 
এইহেতু ভীত, কিন্ত হে বরদ! ভক্তি আমাকে বলপূর্ববক 
তোমার চরণে স্তব বাক্যের পুণ্পোপহার অর্পণ করিতে গ্রবৃত্ধ 

করিয়াছে 1৩১ 

হেঈশ্বর! নীলগিরিনম যদি মসী (কালি) হয়, সমুত্র যদি 

'ন্তাধার হয়, কল্পতরুশাখ। যদি লেখনী ( কলম ) হয়, পৃথিবী যদি 

পত্র হয় এবং সরন্থতী চিরকাল ধরিয়া লিখতে থাকেন 
তাহ! হইলেও হে ঈশ্বর! তোমার গুণ লিখিয়া শেষ করিতে 

পারেন না ॥৩২ 

চন্ত্রশেখর মহাদেবের দাস পুম্পুদস্তনামে গন্ধর্বরাঁজ মহাদেবের 

ক্রোধে নিজের মহামহিমাচ্যুত হইয়া ঠাঁছার মহিমায় এই ৮৪ 
(সর্ধোংক্ক্ ) স্ব করিল 4৩৩ | 



এ এড স্ভোত্ররত্বমাল।। 

সুরবর-মভিপূজাং স্বর্গমোক্ষৈ ক'হেতুং' 

পঠতি যর্দি মন্ুধ্যঃ প্রাগ্ুলিনপন্তচেতা;ঃ | 

ব্রজতি শিবুসমীপং কিন্বৈঃ স্তয়মানঃ 
ক্মবনমিদ মযৌোঘং পুষ্পঘন্তগ্রণীতম্ ॥৩৪ 

শরীপুষ্পদস্তমুখপন্থজ-নির্গতেন 
স্তোত্রেণ কিল্ববহরেণ হরপ্রিয়েণ 

কণস্থিতেন পঠিতেন গৃহস্থিতেন 
নু্লীণতো! ভরতি ভূতপতিম্হেশঃ ॥৩৫ 

তি শ্রীপুষ্পদ ন্ুবিবচিতে। মহিয়ৎ তব” সমাপ্ত ॥ 

তব তত্বং ন জানামি কীদৃশোহনি মহেশ্বর | 

যাদুশোহনি মহাদেব তাদৃশায় নমে। নমঃ ॥ 
পাপী পিসি 

০০ শা শশীপীশ পপ পপ | পিক ই পিল দল খপ ক পাশপাশি পারাশপ্পেপী | তি স্প্প্পপীশি ০৮৬ 

যে মূষ্য দেবগণ-পুঁজিত স্বর্গ ও মুক্তির হেতু পুষ্-দন্ত প্রণীত 

এই অব্যর্থ স্তবগুলি যুক্তকবে অননাচন্তে পাঠ করে, সে কিন্নরগণ 

কর্তৃক সতত হইয়া শিবসমীপে গমন কবে ॥৩৪ 
্রীপুষ্পদন্তের মুখপন্ম হইতে নির্গত পাপহর শিবপ্রিয় এই 

ত্যব সমাহিত হইয়! পাঠ কবিলে বা কণ্স্থ করিলে ভূতপতি 
মহেশ্বর তাঁহারউপব অতিশয় প্রীত হন ॥৩৫ 

হে মহেশবর ! তুমি কিরূপ আমি তোমার তত্ব জাণি না, হে 

মহাদেব! তুমি যেরূপ হও আমি সেইরূপ তোমাকে নমস্কার 
'করি ৩৬ 

ইতি শিব মহিয় স্তব সমাপ্ত। 



ত্ীবিষ্কোর্নামাউকস্তোত্রমূ। 
অচ্যুতং কেশবং বৈষুং হরিং সত্যং জনার্দিনস্। 

হংসং ন্বারায়ণক্ৈৰ এতক্নামাষ্টকং শ্তভম্॥ ১ 

্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্লিত্যং পাপং তন্ত ন বিদ্াতে। । 

শক্রসৈন্তং ক্ষয়ং যাতি দুঃস্বপ্ন; সুস্বপ্লো! ভবে ॥ ২ 

গঙ্গায়াং মরণঞ্েৰ দৃঢ়া ভক্তিশ্ কেশবে। 
্রহ্ধবিষ্যা-প্রবোধশ্চ ভম্মান্লিত্যৎ পঠেন্নরঃ ॥ ৩ 

ইতি শ্রীব্রহ্গপুরাণে শ্রীবিষোর্নামাকস্তোত্রং সমাপ্তম্। 

শ্রীবিষ্ণোঃ যোড়শনামস্তোত্রম্। 
গুঁষধধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্ছিনমূ। 

শয়নে প্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্ ॥ ১ 

বিষ্টরনামাষ্টক স্তোত্র। 
অচ্যুত, কেশব, বিঞচ, হরি, সত্য জনার্দন, হংস, নারায়ণ এই 

আটটি মঙ্গলজনক নাম যে নিত্য ত্রি-সন্ধ্যা পাঠ করে, তাহার পাপ 

থাকে না, তাহার শত্রদল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং সে দুঃম্বপ্ন দর্শন 

করিলেও তাহ! নুম্বপ্ন হইয়। থাকে। ২ তাহার গঙ্গায় মৃত্যু হয়। 
কেশবে দৃঢ় ভক্তি হয় এবং শান্তরবিস্ভা ও র্গবিষ্ঠা লাভ হইয়া 

থাকে । অতএব দরব্যের ইগ ই£1 নিত্য পঠনীয়। ৩ 

্রীবষুর ফোড়শনাম স্তোত্র। . 
ওঁধধ সেবনে বিষু। ভোজনে জনার্দন, শয়নকালে পল্ননাভ 

(ঘাহার নাভি হইতে পল্ম উত্থিত হইয়াছে ॥ অর্থাৎ হরি ) প্রবং 



এ €্ঠাত্ররতুমালা । 

যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চত্রিবিক্রমম, | 

নারায়ণং তন্গত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়ঙ্গমে ॥ ২ 
ছুঃশ্বপ্রে স্মর গোবিন্দৎ সঙ্কটে মধুস্থদনম্। 

কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশামিনম্ ॥ ৩ 

জঅলমধ্যে বরাহঞ্চ পর্বতে রঘুনন্দনম্ ॥ 

গমনে বামনঞ্চের সব্বকাধ্যেষু মাধবম্ ॥ ৪ 
যোডশৈতানি নামানি প্রাতরুথায় ষ: পঠেৎ। 

সর্বপাপবিনিমুক্কে! বিঞুলোকে মহীয়তে ॥ ৫ 

ইতি শ্রীবিষেণো, ফেড়শনামস্তোত্রং সমাপ্তম্ | 

পপ 

বিবাহকালে প্রজাপতি চিন্তা করিবে ॥১ যুদ্ধের সময় চক্রধর দেব, 

প্রবাসে ত্রিবিক্রম, তন্তুত্যাগ কালে নারায়ণ এবং প্রিয় মিলন 

স্ময়ে শ্রীধর চিন্তা করিবে ॥২ দুঃস্বপ্র দর্শন হইলে গোবিন্দের 

স্মরণ করিবে সংকটের সময় মধুস্থদন স্মরণ করিবে, বনে নরসিংহ 
এবং আগ্রভয়ে জলশায়ী (বিষুণ) স্মরণ করিবে ॥৩ জলমধ্যে 
বরাহ, পর্বতে রঘুনন্দন $ রামচন্দ্র) গমনকালে বামন এবং সর্ব 

কাধ্যে মাধবের স্মরণ করিবে ॥8 

ষে £াতঃকালে উঠিয়া এই ষোড়শ নাম পাঠ কবে, সে সর্ব 

গাপ মুক্ত হইয়। বি্ুলোকে পূজিত হয় ॥৫ 



৮৫ 

গ্রীবিষ্ঠোবষ্টাবিংশতি-নাম-স্তোত্রম্ । 

অঙ্কন উব!চ। 

কিং নু নামসহম্রাণি জপ্যন্তে চ পুনঃ পুনঃ । 
যানি নামানি দ্িব্যানি তানি চাচক্ষ কেশব ॥ ১ 

শ্ীভগবানুবাচ। 

মত্স্যং কষ বরান্ বাষনঞ্চ জনার্দিনম্ | 

গোবিন্বং পুগুরীকাক্ষং মাধবং মধুস্থদূনম্॥ ২ 
প্মনাভং সহম্্াক্ষমুপেন্দ্রং বনমালিনমূ ! 

গোবদ্ধনং স্ববীকেশং বৈকুঠং পুরুষোত্তমমূ ॥ ৩ 
বিশ্বরূপৎ বাস্থদেবং রামৎ নারায়ণ হরিম্। 

দামোদর শ্রীধরঞ্। বেদাঙ্গং গরুড়ধ্বজমূ । 

অনন্তং কৃষ্ণগোপালং জপতো নান্তি পান্তকম্॥ ৪ 

সপ শশী শি সপ এপ 

শ্রীবিষ্তর অক্টাবিংশতি নাম স্তোত্র। 
অজ্জুন জিজ্ঞাসা! করিলেন হে কেশব! তক্তগণ পুনঃ পুন: ষে 

নামাবলী জপ করিয়া খাকেন এবং যে নাষনিচয় অত্যন্ত মনোহর 

আপনি তাহ! আমাকে বর্ণন করুন ॥১ 

শ্রীভগবান্ বলিলেন। মংস্, কৃম্ম, ব্রাহ, বামন, জনার্দীন, 

গোবিন্দ, পুগুরীকাক্ষ, মাধব, মধুস্থদন 1২ পদ্মনাভ, সহম্বাক্ষ, 

উপেন্ত্র, বনমালী, গৌবদ্ধন, হৃষীঁকেশ, বৈক্কু্ট, পুরুযোত্তম 1৩ 

বিশ্বরূপ, বাস্থদেব, বাম, নারায়ণ, হরি, দামোদর, শীধর, বেদান্গ, 



৮০ স্তোব্ররতুমালা । 

ধেনুকোটিপ্রদানস্য হয়মেধশতপ্ত চ। 

কন্যাদানসহম্্রাণাং ফলং প্রাপ্পোতি মানবঃ ॥ ৫ 

অমায়াৎ ব। পৌর্ণমান্তযামেকাদশ্তাং তখৈব চ। 

সন্ধ্যাকালে ম্মরন্নিত্যং প্রাতঃকালে তথৈব চ ॥ ৬ 
মধ্যাহে চ জপন্নিতাং সব্বপাঁপৈ প্রমুচাতে ॥ ৭ 

ইতি শীকষাজ্জ নসংবাঁদে বিষ্ণোরছাবিংশতিনঘস্তো তং সম্পূর্ণৃম্। 

বিষ্ঠোঃ শতনামস্তোত্রমূ। 
নারদ উবাচ। 

ও বাস্থদেবং হৃধীকেশং বামনং জলশায়িনমূ । 

জনার্দনং হরিং কৃষ্ণং শ্রীপতিং গরুড়ধবজম্ ॥ ১ 
বারাহং পুগুবীকাক্ষং নৃমিংহং নরকান্তকম্। 

অব্যক্তং শাশ্বতং বিষ্ুমনস্তমজমব্যয়ম্ ॥ ২ 

গরুড়ধবজ 1৪ অনন্ত কৃঙ্$ গোপাল এই কয় (২৮) নাম জপ 

করিলে পাপ থাকিতে পায় না, মানব কোটী গোদান, শত অশ্ব 

মেধ।৫ এবং সহম্্র কনা দানের ফললাভ করে। 

মানব সতত € এই নাম) অমাবস্যা, পুর্ণিমা, একাদশী ।৬ 

এবং সন্ধ্যাকালে ও প্রাতঃকালে ম্মরণ করিলে এবং মধ্যাঙহ্ছে জপ 

করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়।৭ 

শ্রীবিষুর শতনাম স্তোত্র । 
নারদ বলিলেন। বাহ্ছদেব, স্বযীকেশ, বামন, জলশায়ী, 

জনার্দিন, হরি, কৃষ্ণ, শ্রীপতি, গরুড়ধবজ,।১ বারাহ, পুগুরীকাক্ষ, 

(শ্বেত পঞ়্ের ন্যায় নেত্র) নুমিংহ, নরকাস্তক, অব্যক্ত শাশ্বত 



শ্রবিষরোঃ শত-নামস্তোত্রম। ৮১ 

নারারণৎ গদাধ্যক্ষং গোবিন্দং কীর্তিভাজনম্। 

গোবদ্ধনোদ্ধরং দেবং ভূধরৎ ভূবনেশ্বরম্ ॥ ৩ 

বেন্তাব্ং ফন্্রপুকষং যজ্জেশং বজ্ঞবাহকম্। 

চক্রপাণিং গদাপাণিং শঙ্খপাণিং নরোভ্তমম্ ॥ ৪ 

বৈকুষ্ং দুষ্টরমনৎ ভূগভ পীতবাসসম্ | 

ত্রিবিক্রমং ত্রিকালঙ্ঞৎ তরিমূর্তিৎ নন্দনন্দনম্ ॥ ৫ 
বামৎ রামং হয়গ্রীরং ভীমৎ বৌদ্রং ভবোছুবম্। 

শ্রানাথং শ্রুপরং শ্রীশং মঙ্গল" মঙ্গলাযুধম্ ॥ ৬ 

দামোদরং দমৌপেতৎ কেশবং কেশিল্দনমূ। 

বরেণ্যং বরদং বিধুৎ মানদং বনছুদেবজম ॥ ৭ 

ভিরণ্যরেতমং দীপ্তং পুরাণং পুকযোত্তমম্। 

সকলং নির্ষলং শুদ্ধং নিগু ণং গুণশাশ্বভম্ ॥৮ 

(নিত্য) বিষু « অনন্ত অজ  (জন্ররহিত) অব্যয় 1২। নারায়ণ 
গদাধ্যক্ষ, গোবিন্দ, কীপ্তিভাজন, গোবদ্ধনধর দেব ভধর ভুবনেশ্বর ।2। 
বেত! (ঘিনি সকল জানেন ) যজ্ঞপুরুষ,। যজ্ঞেশ, যজ্ঞবাহক, 
চক্রপাণি, গদাপাণি, শঙ্খপাণি, নরোস্ম 15) বৈকুণ্ঠ ছুষ্টদ্মন, ভৃগর্ভ, 
গীতবাস। তিবিক্রম (ন্বর্গ মর্তা ও পাভালে যাহার তিন পদ আছে) 

ত্রিকালজ্ঞ (বর্তমান, ভূত ও ভবিষাৎ এই তভিনকালজ্ঞ) ত্রিযুদ্টি 
(ত্রন্ধ। বিষণ ও মচেশ্বর ) নন্দনন্দন।৫। রাম, রাম ( বলরাম ) 
হয়গ্রীব। ভীম, রোদ, ভবোছ্ধব, শ্রুপতি, শ্রাবণ শ্রাশ, মঙ্গল, 
মঙ্গলায়ুধ ।১৬। দামোদর, দমোপেত, কেশব, কেশিকদন, ববেণ্য, 

বরদ, বিষ্তু মানদ বন্থুদেবজ রর ভিরণ্যরেত। দীপু পুরাণ 
পুকষোনুম সকল, ( কলা সহিত অবস্থিত ) নিক্ষল (কল।-অংশ্হীন) 

রর ঙ 



৮৮২ স্ঞোত্ররত্রমাল। | 

হিরণাতনুসঙ্কাশং স্থর্ধ্যাযুতসম ভম্। 
মেখশ্যামং চতুবাহুং কুশলং কমলেক্ষণম্ ॥ ৯ 

জ্যোতারূপমরূপঞ্চ ম্বরূপং বূপসংস্কিতম ॥ 
সর্বজ্ঞং সব্বরূপস্তং সবেশং সর্বব ভামুখম্ ১০ 

জ্ঞানং কুটস্বমচলং জ্ঞান্দং পরমং প্রভৃমূ। 

যোগীখং যোগনিষ্তাতং যোখিনৎ যোগরূপিণম্ ॥ ১১ 
ঈশ্বরং সর্বভতেশং বন্দে ভৃতমমৎ বিফ * 
ইতি নামশতং দিব্যং বৈষ্ণবং খলু পাপহম্ ॥ ১২ 
বাসেন কাঁথিতং পৃব্বং র্ধপাপপ্রণাশনম। 
যঃ পঠেহ গ্রাতরুথায় স ভবে বৈধ্বেো। নর! 

সর্বপাপবিশুদ্ধাম্ম। টির ঘা 8১৩ 

[5 ৩ খাঁ. বস্পুধাণে বিদশত মস্ত ৪ সম্পবন | 

শুদ্ধ, নিগণ, গ্রণশাশ্বত 11৮ ভিরণাভন্ুসংকাশ। স্যাধূতসদ ক উ, 

মেধশ্রাম। চতুবান, কুশল, কমষলেক্ষণ ৯ জেযাতিরূপ, অকপ 

স্বরূপ, রূপসংস্থত, শন্বজ্ঞ, সর্ধরূপন্থ' সন্দেশ 5 

১০। জ্ঞান কুটস্থ অচল, ক্কান্দ, পব্মপ্রভ় যোগীশ যোগনিষগ 
যোগী, যোগরূপী। ১১ সব্পভূুতেব ঈশ্বর, ভূতমর, প্র 

বন্দনা কবি, বির এই দিব্য শতনাম নিশ্চিত পাপনা 

১২। পুর্বকালে বাদদেবকাথত বর্ববপাপপ্রণাশন (এই শ 

নাম) যে প্রাতংকালে উঠিঘ। পাঠ করে সে বৈষ্ঞব ভয় (বিকু? 

পরায়ণ)।১৩। মানব (ইহ পাঠ করিলে) সন্দপাপ হতে 
বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া (বিঞ্টর নাধুজ্য (মুক্তি ) লাভ করে, সঙ্ 

চান্দ্রায়ণ (ব্রত); এত কগ্ঠাদান। ১৪1 সহম্র লক্ষ গোনদান দল 
লাভ করিয়। মুক্তিভাগী হইয়। থাকে, এব্ং পবিত্র অধুত অশ্বমেৰ 
যজ্ঞফল লাভ করে। 

ডো 

গে 

০ 

শে 

এ 



শ্রীমদচ্যুতাষ্টকমৃ। 

অচাতাচ্যুত ভরে পরমান্মন্ রামকৃষ্ণপুক্ুষোতমবিষ্টো। 

বাঞ্ছদেৰ ভগবশ্ননিকদ্ধ শ্রীলভে শময় ঘুঃখনশেষন 0১ 

বিগ্রমঙ্ঘল বিভে। জগদীশ নন্দনন্দন নৃসিংহ নবেন্ত্র । 
মুকিদায়ক মুকপ্দ খুধাবে শ্রপতে শমর ছুঃখগশ্ষেন । ২ 

রামচন্দ্র রখুনাঘক দেব ধাননাথ চরিতক্ষয়নারিন্ ! 

যাদবের যছুকুষণ যজ্ঞ শ্ীপতে শময় হুঃখমশেষন 5 
দেবকীতনয দ্ুঃখরবাগ্রে বাধকারমণ রম্যগ্রমুণ্ডে। 

৪্ঃখমোচিন দ্ার্ণব নাথ শ্রীপতে শমধ ছুঃখনপেষন্ ৭৭ 
চে শশা 5 শশীশীশি টিটি 

শ্বীমৎ অচ্যুতাঁ্টক। 

ঠে অবদ্ব, হে অঠাত, হে ভবে, হে পর্নাম্বন হে বাম হে 
কফ হে পুকুযোন্তষম বিষে ভে বাছুদেৰ হে ভগবন হে আশির 
হে ভশতে আমার অশেষ হঃথ নাশ কর 71 

হে বিশ্ববর্থন বডি, জগবাশ, নন্ধনন্দন, নৃমিতহ, নরেন্ছু 
মুক্তিদায়ক. বুকুন্দ, মুপব!রে। আগতে আমার অশেদ দুখ নাখ 
কব । ২। 

শ্ীপতে আমার অশেষ ছুঃখ নাশ কর। ৩। 
হে দ্রেবকীতনয়, হে ছুঃখবনের দাহক অগ্রিস্বকূপ, হে বাধিক। 

রমণ, হে রম্য, হে ক্ুমুন্ধে,৮ুহে ছুঃখমোচন্, হে দ্রারলাগর, হে 

নাথ, হে শ্রুপতে আমার অশেষ ছু নাশ কর।১॥ 



৮৪ ভ্তোত্ররত্বমালা । 

গোঁপিকাবদনচন্দ্রচকোর নিত্য নিগুণ নিরঞ্জনজিষো । 

পূর্ণন্প জয় শঙ্কর সর্বব শ্রীপতে শময় ছুঃখমশেষম্ !৫ 

ছোকুলেশ গিবিধারণ ধীর যমুনাচ্ছতটখেলনবার। 

নারদাদিমুনিবন্দিতপাদ শ্রীপতে শময় ছঃখমশেষম,॥১ 

দ্বারকাধিপ ছুস্তরগুণান্ধে 'প্রাণনাথ পরিপূর্ণ ভবারে । 

জ্ঞানগমা গুণপাগর ব্রহ্গন্ শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম॥৭ 

ঢষ্টনিদ'লন দেব দয়ালে। পল্পনাভ ধরণীধর ধশ্সিন্। 

বাবণান্তক রমেশ মুরারে শ্রীপতে শময় ছুঃখমশেষম্॥৮ 

হে গ্রোপীগণের বদন-চন্ত্রের চকোর দ্বরূপ, হে নিত্য নিপু 

নিরঞ্জন জয়িন্, হে পূর্ণরূপ, হে জয়শীল কল্যাণকর সর্ধবশ্বরূপ 

শ্রীপতে আমার অশেষ দুঃখ নাশ কর । ৫। 

হে গোকুলেশ্বর। হে গিরিধারণে ধীর, হে ষমুনা-নিশ্মল-তট- 

খেলন বীর, নারদাদিমুনি তোমার পাদপন্ম বন্দনা করেন, হে 
শ্রপতে আমার অশেষ ছুঃখ নাশ কর। ৬। 

হে দ্ব।রকার অধীশ্বর, হে দুস্তর গুণসমুদ্র ( অপার মহিম ) হে 

প্রাণনাথ, হে পুর্ণস্বরূপ, হে প্রাণিগণের উৎপতি-নাশক, হে জ্ঞানের 

গঞ্জ, গুণসাগর ব্রহ্মন্ শ্রীপতে আমার অশেষ ছুঃখ নাশ কর ।৭। 
হে দুষ্টের নিদ্দলনকারিন্, হে দেব, হে দয়ালো, হে পদ্মনাভ 

হে ধরণীধর, হে ধর্মিন্, হে রাবণান্তক, রমাপতে মুরারে শ্রীপতে 
আমর অশেষ দুঃখ নাশ কর। ৮1 



হরিনামাষই্ক-স্তোত্রম। ০. ৮৫ 

অচ্যুতাষ্টকমিদং রমণীয়ং নিশ্মিতং ভবভয়ং বিনিহন্তম : 

ষঃ পঠেবিষম্ানুত্তি-নিবৃত্তির্ন্ম-ছুঃখমখিলং ন জহাতি ॥৯ 

ঈতি শ্রীশঙ্করচাধ্য-বিরচিতং অচ্াত।ঠকংসমা প্ুম্। 

শ্রীহরিনামাষ্টকম্ । 
শ্রীকিশবাঢ়াত মুকুন্দ রথাঙ্গপাণে 

গোবিন্দ মাধব জনার্দন দ্ানবারে 

নারায়ণমরপতে ত্রিজগন্গিবাস 

জিচেব জপেতি সততং মধুরাক্ষর1ণি ॥ ১ 

শ্রীদেবদেব মধুস্থদন শাঙ্গ পাণে 

দামোদবার্ণব-নিকেতন কৈটভারে। 

বিশ্বম্তরাভবণ-ভূষিত ভূমিপাল 

জিজ্কেব জগেতি সততং নধুরাক্ষরাণি ॥ ২ 

যে বিষয়-ব্যাপার হইতে নিনুত্ত হইয়। ভব্ভঘ্ন নাশ করিবার 

নিমিন এই রমণীয় অচাতাষ্টক পাঠ করে দে জন্মের অখিল দূঃখ 

দূর করে।ন। 

ইতি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধ্য বিরচিত অচাতাষ্টক স্তোত্র সমাপ্ত । 

হরিনামাঞ্টক ৷ 
হে শ্রীকেশব, অচ্যুত, মুকুন্দ, চক্রপাণি, গোবিন্দ, মাধব, 

জনার্দন, দানবারি, নারায়ণ, দেবপতি, ত্রিভুবন-নিবান! আনার 

রসন! সর্ববদ! এই মধুরাক্ষরময় নামগুলি জপ কর। ১। 
শ্রীদেবদেব, মধুস্থদন, শাঙ্গ ধর, দামোদর, সমুদ্রাবাদ কৈটভারে 



৮৬ স্তোত্ররত্বমাল।। 

শ্রুপদ্মলোচন গদাধর পদ্মনাভ - 

পদ্মেশ পক্মপদ পাবন পদ্মপাণে। 

পীতাম্ববাশ্বররুচে রুচিরাঁবতার 

ভেহেব জপেতি সততং মধুরাক্ষরাণি ॥ ও 

প্রকান্ত কৌস্বভধরাপ্িহরাজপাণে " 

বিজ্ঞ ত্রিবিক্রম মহাধর ধর্মমসেতে1। 

বৈকুগুবাস বন্থধাধিপ বান্থদেব 

জিহ্ব জপেতি সততং মধুরাক্ষরাণি ॥3 

শ্রীনারসিংহ নরকাস্তক কান্তযুর্তে 

লম্ম্মাপতে গরুঙবাহন শেষশার়িন্। 

কেশিগ্রণাশন স্থকেশ কিধাঁট-মৌলে 

জিহেব জপেতি সততং মধুরাক্ষরাণি ॥৫ 

বিশ্বস্তব, অলঙ্কারভূষিত ভূমিপাল! আমার রসনা সর্বদ| এই 
মধুরাক্ষরময় নামগুলি জপ কর।২। 

শ্রীপন্মলোচন, গদ্দাধর, পন্ননাভ, পরমেশ, পদ্চরণ, পাঁবন, 
পদ্মহস্ত, পীতান্বর, আকাশ-কাস্তি, রুচিরাবতার! আমার রসন। 

সর্ববদ। এই মধুরাক্ষরময় নামগুলি জপ কর। ৩। 
শ্রকাস্ত, কৌস্থভধর, আগ্িহর, পদ্মহস্ত, বিজ্ঞ, ভরিবিক্রম, মহীধর, 

ধণ্মসেতু বৈকুণ্ঠবাস, পৃথিবীপতি, বাসুদেব ! আমার রসনা সর্বদ। 
এই মধুরাক্ষরময় নামগুলি জপ কর। ৪। 

শ্রীনারসিংহ, নরকান্তক, স্বন্দরমৃত্ি, লক্ষ্মীপতে, গরুড়বাহন, 
শেষশায়িন্, কেশিনাশন, সথকেশ, মস্তকে কিরীটধারিন! আমার 
রূলন। সর্বদা! এই মধুরাক্ষরময় নামগুলি জপ কর। ৫। 



হরিনামাষ্টকম্। ৮৭ 

শ্রবৎসলাঞ্চন স্ুরর্ষভ শজপাণে 
কল্লান্ত-বারিধি-বিহার হরে মুবারে। 

যজ্েশ যজ্ঞমষ যজ্ঞতুগাদিদেব 

জিহ্বে জপেতি সততং মধুরাক্ষরাণি ॥৬ 

শ্ীবাম রাবণরিপে। রঘুবংশকেতো 

ন্ীতাপতে দশরথাত্মজ রাজসিংহ ॥ 

স্গ্রীবমিত্র মগবেধন চাপপাণে 
জিহেব জপেতি সততং মপুবাক্ষরাণি ॥৭ 

শ্ীরুষ্ণ বুষ্ণিবর যাদব রাধিকেশ 

গোবর্ধনোদ্ধরণ কংসবিনাশ শৌরে। 
গোপাল বেণুধর পাঙ্জতৈক বন্ধে! 

জিহ্ব জপেতি সততং মধুরাক্ষরাণি 1৮ 

শ্রবৎসলাঞ্চন, দেবশ্রেষ্ঠ, শঙ্খপাণে, প্রলয়বারি-বিহারিন্, হরে, 

মুরারে, যজ্ঞেশ, যুজ্ঞময়, যজ্ঞভূক্, আদিদেব ! আমার রলন। সর্ববদ] 

এই মধুরাক্ষরময় নামগুলি জপ কর ॥ ৬ 
শ্রীরাম, রাবণরিপো, রঘুবংশধ্বজ, সীতাপতে, "দশরথস্থৃত, 

রাজসিংহ, স্থগ্রীবমিত্র, মুগবেধন, ধন্ুহ্ম্ত ! আমার রসনা সর্বদ। 
এই মধুরাক্ষরময় নামগুলি জপ কর ॥ ৭ 

শ্রীকষ্ণ, বুষ্চিবংশতিলক, যাদব, রাধিকেশ, গোবর্ধন ধারণ, 

ংসনাশিন্, শৌরে, গোপাল, বেণুধর, পাওূপুত্রের প্রধান বন্ধু ! 
আমার জিহ্ব1 সর্বদ1 এই মধুরাক্ষরময় নামগুলি জপ কর॥। ৮ 



৮৮ গ্রোবররত্বমালা। 

* ইত্যষ্টকং ভগবতঃ সততং নধেে। থে 

নামাক্কিতং পঠতিত নিত্ামনন্তচেতাঃ। 

বিষ্জোঃ পরং পদমুপৈতি পুনর্ন জাত 

মাতুঃ পয়োধর-রসং পিবভীহ স নত্যম্॥৯ 

ইতি জীপরমহ'স-ল্বামি-ব্ষানন্দ-কুতং আ্ীহরিনামাষ্টক-প্রে,ত্রং নক্পূর্ণন্ ॥ 

শ্রীহরিশরণাক্টকম্ 

ধ্যয়ং বদন্তি শিবমেব হি কেচিদন্টে 

শক্তিং গণেশমপরে তু দ্রিবাকরং বৈ' 

রূপৈস্ত তৈরপি বিভাসি যতন্মেব 
তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম শঙ্খপাঁণে ॥ ১ 

৯ ৮ পপ ৮৭ পপ পাশ শপ ৮ তি পাশ? শা শা ০ পাশা সিস্ট শশা তি 

ভগবানের নামান্কিত এই নাভি ঘে মনুষ্য নিত্য অনন্তচিত্তে 

সর্বদা পাঠ করে সে বিষ্ণুর পরমপণ প্রাপ্ত হয়, আর কখনও 

মাতৃস্তনরস পান করে না। ৯ 

প্রীহরি *রণাষ্টক। 

কেহ কেহ বলেন শিবের ধ্যান করাই কর্তব্য, কেহ বলেন 

শক্তির ধ্যান করা উচিত, অপর কেহ কেহ গণেশকে ধ্যান করিতে 

কহেন এবং কেহ কেহ বা হুর্যের ধান করাই বাহত বলেন, 

কিন্তু হে শঙ্খপাণি তুমি হখন সেই (চারি) রূপেই বিরাজমান 
তখন তোমারই শরণ লইলাম ॥ ১ 



শ্রীহরিশরণা£ক | ৮৯ 

নে। সোদরো। ন জনকে জননী ন জা 

নৈবাত্মজে। ন চ কুলং বিপুলং বলং ব1। 

সংদৃশ্ঠতে ন কিল কোইপি সহাম্কো। মে 
তন্মাৎ ত্বমেব শরণং মম শঙ্খপাণে ॥ ২ 

নোৌপামিতা মদমপান্ত ময়! মহান্ত- 

'স্তীর্থনি চাস্ডিকধিয়! নহি সেবিতানি। 

দেবার্চন্ঞ্চ বিধিবন্ন কৃতং কদাপি 

তম্মা ত্বমেব শরণং মম শঙ্খপাণে 1 ৩ 

বাসনা মম সদা পররিকর্ষয়ত্তি 

চিত্তং শরীরমপি রোগগণ। দহস্তি | 

সপ্তীবনঞ্চ পরহস্তগতং সদৈব 

তম্মাৎ ত্বমেব শরণং মম শঙ্খপাণে । ৪ 

_ আমার সহোদর, জনক, জননী জায়া পু, কুল, বিপুল বল 
অথব। কোন সহায় নাই অতএব, হে শঙ্খপাণি আমি তোমার 

শরণ লইলাম ॥ ২ 

আমি অহঙ্কার পরিহার পূর্বক মহতের উপাসনা করি নাই, 

আন্তিক বুদ্ধিতে তীর্থাি সেবা করি নাই, কিংবা কোনও দিন 
বিধিপুর্ববক দেবপুক্জাও করি নাই, এ নিমিত্ত, হে শঙ্খপাণি 
তোমার শরণ লইলাম || ৩ 

_. ছুর্ববীন] সর্বদা আমার চিন্তকে আকর্ষণ করিতেছে, ব্যাধি- 

সমূহ দেহকে দগ্ধ করিতেছে এবং জীবন সর্কদা পরহস্তগত, 
অতএব হে শঙ্খপাণি তোমার শরণ লইলাম 119 



৪০ স্তোঅরত্বমাল। ৷ 

পূর্ববং কৃতানি দুরিতানি মনসা তু যানি 

স্বত্বাখিলানি হৃদয়ং পরিকম্পতে মে। 

খ্যাতা চ তে পতিতপাবনত। তু যন্মাঁৎ 

তশম্মাৎ ত্বমেব শরণং মম শঙ্খপাণে ॥ ৫ 

খেং জরাজননজং বিবিধাশ্চ রোগাঃ 

কাক-শ্বশৃকর-জনিনিরয়ে চ পাতঃ। 

তে বিস্বৃভেঃ ফলমিদং বিততং হি লোকে 

তস্মাৎ ত্মেব শরণং মম শঙ্খপাণে ॥ ৬ 

নীচোপি পাপকলিতোইপি বিনিন্দিতোহপি 

জলা ভবাহমিতি যন্ত্র কিলৈকবারমূ। 
ভট্যৈ পর্দানি নিজলোকমিতি ব্রতং তে 

তন্মাৎ ত্বমেব শরণং মম শঙ্ঘপাণে ॥ ৭ 
২ পাপ 

আমি পুর্বে যে সকল পাপ করিয়াছি সে সমস্ত ম্মরণ করিয়া 

আমার হৃদন্ব পরিকম্পিত হইতেছে। কিন্তু তুমি যখন পতিত- 

পাবন বলিয়া! খ্যাত তথন হে শখ্খপাণি আমি তোমারই শরণ 

লইলাম ॥ ৫ 

জরা, জন্মজনিত দুঃখ, বিবিধ রোগ, কাক-কুকুর-শুকর প্রভৃতি 

যোনিতে জন্ম ও নরকে পতন এইগুলি তোমাকে বিম্মরণের ফল 

বলিয়। লোকে কথিত আছে, অতএব হে শঙ্খপাণি আমি তোমার 
শরণ লইলাম ।! ৬ 

অধম' পাপগ্রস্ত এবং বিশেষরূপে নিন্দিত লোকও যদি একবার 

প্নাথ! আমি তোমার” এই কথা বলে, তাহ। হইলে তুমি তাহাকে 



হরিনামমালা -স্তোত্রম.। ৯১. 

বেদেষু ধশ্মব্নেষু তথাগমেষু পু 

রামায়ণেইপি চ পুরাণকদন্বকে বা। 

সর্ববপ্ত সন্নিবিধিন1 গদি তস্বমেব 

তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম শঙ্খপাণে ॥ ৮ 

ইত শীপরমহ'স-স্।শি-বরহ্মানন্দ-বির চি্তং শ্রীহরিশরণাঈক-স্তোত্রং সম্পুর্ণম্ ॥ 

"হরিনামমালা-স্তোত্ন। 

গোবিন্দং গোকুলানন্দং গোগীশং গোপনারকম্। 
গোবদ্ধনোদ্ধরং ধীরং তং বন্দে গোমতীপ্রিয়ম্ ॥ ১ 
রায়ণং নিরাকারং নরবীধৎ নরোত্তমম্ | 

বুসিংহং নাগনাথঞ্চ তৎ বন্দে নরকান্তকম্ ॥ ২ 
স্পা িল্পিস্প্পীপাশীশাশীত 

নিজলোকে স্থান দাও, যখন ইহা তোমার ব্রত, তখন হে ধহ্থ- 

পাঁণি আমি তোমারই শরণ লইলাম || ৭ 

সমস্ত বেদে, ধর্মশাস্ত্রে তন্ত্র, রামায়ণে ও পুরাণসমূহে সকল 

শান্্ে সর্ববিখানে তোমারই কীর্তন হইয়াছে অতএব আমি, 

তোমার শরণ লইলাম || ৮ 

ইতি শ্রীপরমহংসন্ামী ব্রহ্মানন্দ বিরচিত শ্রুহরিনামাষ্টক স্তেখত্র সমাঞ্। 

হরিনামমাঁল1 স্তোত্র ৷ 
যিনি গোবিন্দ, গোকুলানন্দ, গোপীশ, গোপনায়ক গোবর্ধন- 

ধর এবং ধীর সেই গোমতীপ্রিয় হরিকে প্রণাম করি ।১ 

*.. যিনি নারাফ়ণ, নিরাকার, নরবীর, নরোত্তম, নৃসিংহ এবং 

নাগনাথ লেই নরকাস্তক হরিকে প্রণাম করি ।২ 

51 

পাপে পা পপ পাপী টিপা সপসপাপপা পাশা পপ পপ আস, সা এ শপ ও লাগি ৮৭ 



৬১২ স্োত্রপত্বমালা । 

শীতাস্বরং পদ্মনাভং পদ্মাক্ষং পুরুবোত্তমম্ | 

পবিত্রং পরমানন্দং তং বন্দে পরমেশ্বরম্ ॥ ৩ 
বাঘবং রামচন্দ্রঞ্চ রাবপারিং রমাপতিম্। 

রাজীবলোচনং রামং তং বন্দে রুনন্দনম্ ॥ ও 

বামনং বিশ্বরূপঞ্চ বাহ্থদ্েবঞ্চ বিঠ ঠলম্। 
বিশ্বেশ্বরং বিভুং ধ্যেয়, তং বন্দে দ্েববল্লভম্ ॥ ৫ 

দ্ামোদরং দিব্যসিংহং দয়ালুং দীননায় কম্। 

দৈত্যারিং দেবদেবেশং তং বন্দে দ্েবকাস্থৃতম্ ॥ ৬ 
মুরারিং মাধবং মত্চ্যং মুরুন্দং মুষ্রিম্দনম্। 

মগ্ত্রকেশং মহাবাভং তং বন্দে মধুস্থদনম্ ॥ ৭ 

কেশবং কমলাকান্তং কামেশং কৌস্বভ প্রিম্। 
কৌমোদকীধরং কৃষ্ণং তং বন্দে কৌরবান্তকম্ ॥ ৮ 

ঘিনি পীতান্বর, পন্মনাভ, পদ্মপলাশলোচন, পুরুষোত্তম, পবিত্র 

এবং পরমানন্দ সেই পরমেশ্বরকে প্রণাম করি ।৩ 
যিনি রাঘব, রামচন্দ্র, রাবণারি, রমাপতি, রাজীব-€ পন্ম) 

€লোচন এবং রাম সেই রঘুনন্দনকে প্রণাম করি 19 

যিনি বানন বিশ্বরূপ বাস্থদেব, বিঠঠল, শিশ্বেখর বিভু সেই 
আ্দাধ্যেঘ্র দেবাপ্রয় হরিকে প্রণাম করি।€ 

ূ যিনি দামোদর, দিব্য নিংহ, দয়ালু, দীননায়ক, টৈত্যারি এবং 
দেবদেবেশ সেই দেবকীন্গৃত হরিকে প্রণাম করি ।৬ 

যিনি সুরারি মাধব, মংস্ত মুকুন্ন, মুত (অন্থর) মর্দন মঞ্তুকশ 
এবং মহাবাহু সেই মধুস্ুদনকে প্রণাম করি ।৭ 

ঘিনি কেশব কমলাকান্ত, কামেশ, কৌস্ত ভপ্রিক্,। কৌমোদ কী- 

শিপ ৮? শা শাপাপাস্পাশাপাাপাপ শীত 



হরিনামমালা-স্তোব্রম। ৯৩ 

ভূধরং তূবনানন্দং গঁতেশং ভূতনায়কম্। 

ভাবগম্যং ভুজঙ্গেশং তৎ বন্দে ভবনাশনম্ ॥ ৯ 

জনার্দিনং জগন্নাথ জগজ্জাড্যবিনাশকম্। 

জামদগ্রাং বরং জ্যোতিস্তং বন্দে জলশায়িনম্ ॥ ১০ 

চতুভূ'জং চিদ্ানন্দং চানৃরমল্লমর্দনম্। 

চত্াচরগতশ দ্বেবং তং বন্দে চক্রধারিণম্ ॥ ১১ 

শ্রিয়ঃ করং শ্রিয়ো নাথং শ্রীধরং শ্রীবরপ্রদম্। 

শ্রীবংসলধরং সৌম্যং তং বন্দে শ্রস্থরেশ্বরম্ ॥ ১২ 
যোগীশ্বরং যন্ঞপতিং যশোদটনন্দদায়কম্। 
ধুুনাজলকল্লোলং তং বন্দে যছুনায়কম্ ॥ ১৩ 

( গদা ) ধর এবং কৃষ্ণ সেই কৌরবান্তক হরিকে প্রণাম করি।৮ 

ধিনি ভূধর (পর্বতধারী) তূবনানন্দ, ভূতেশ, ভূতনায়ক, 

ভণবগম্য, ভূজঙ্গেশ, সেই ভগবান হরিকে প্রণাম করি ।৯ 

ধিনি জনার্দন জগন্নাথ, জগতের জড়তা বিনাশক, জামদগ্ন্য, 

এবং বরণীয় জ্যোতিঃশালী সেই জলাশায়ী হরিকে প্রণাম করি ।১* 

যিনি চতুভূজ, চিদানন্দ, চান্রমল্ল-( অন্থর ) মর্দন এবং 

চরাচর গতি ও দেব সেই চক্রধারী হরিকে প্রণাম করি ।১১ 

ধিনি শ্রীকর, ্রনাৎ, শ্রীধর, শ্রীবরদাতা, শ্রীবৎসচিহধর এবং 

সৌম্য (সুন্দর ) সেই গ্ুরেশ্বর হরিকে প্রণাম করি।১২ 

যিনি যোগীশ্বর, যজ্জপতি, ষশোদার আনন্দদায়ক, এবং যমুনা" 

জলবিহারী সেই যছুনায়ক হরিকে প্রণাম করি 1১৩ 



১৪ ত্তোত্ররত্বমাল।। 

শাপগ্রামশিলাব্দপৎ শঙ্খ-চক্রোপশোভিতম্। 

স্থরাস্থরৈঃ সদাসেব্যং তং বন্দে সাধুবল্লভম্ ॥ ১৪ 
ব্রিবিক্রমং তপোমৃূর্তিৎ ভ্রিবিধাঘৌঘ নাশনম্। 
ত্রিস্থলং তীর্থরাজেন্্রৎ তং বন্দে তুলসীপ্রিয়ম্॥ ৯৫ 
অনস্তমাদপুরুষমচু/তধ বর প্রনূম্। 

আনন্দঞ্চ সদানন্াং তং বন্দে চাঘনাশনম্-॥ ১৬ 

লীলয়! ধৃতভূভারং লোকপন্বৈকবন্দিতমূ। 
লোকেশ্বরঞ্চ শ্রীকান্ত তং বন্দে লক্ষ্ণপ্রিয়ম্ ॥ ১৭ 
হরিঞ্চ হরিণাক্ষঞ্চ হরিনাথং হরিপ্রিকম্। 

হলারুধপহায়ঞ্চ তং বনে হন্চম্পাঁতম্ ॥ ১৮ 

৮ পাশপাশি তি শি রি শসা ০৯৮৯: টি 2227422০5 

যিনি শালগ্রামশিলামু্তি, শঙখচক্র-উপশোভিত এবং সর্ববদ। 

সুরান্থুরসেব্য সেই সাধুবল্লভ হরিকে প্রণাম করি ।১৪ 

যিনি জিবিক্রম, তপোমুহ্ি। িবিধ পাপনাশক ক্রিস্থলবাসা, 

ীর্থরাজেন্দ্র (শ্রেষ্ঠ) সেই তুলসীপ্রিয় হরিকে প্রণাম করি।১৫ 
যিনি অনন্ত, আদিপুরুষ, অচ্যুত, বরপ্রদ, আনন্বন্বব্ূপ এবং 

সদানন্দ সেই অঘ-( পাপ ) নাশক হরিকে প্রণাষ করি 1১৬ 

ধিনি লীলাক্রমে ভূভার ধারণ করেন, ধিনি সাত্বিক লোক- 

সমূহ কত্তৃক পুর্থিত ও লোকের, শ্রীকান্ত সেই লক্ষণপ্রিয় হরিকে 
প্রণাম কার ॥১৭ 

যিনি হরি, হরিণনযুনঃ হরিনাথ, হরিপ্রিয় এবং হলাযুধ্সহায়' 

( বলভদ্দ্র ) সেই হন মানপ্রিক্ হরিকে প্রণাম করি ।১৮ 



মুকুন্দমমালা-স্তোত্রম. ৯৫ 

হরিনামকৃতা৷ মালাঞ্পবিত্রা পাপনাশিনী । 

বলিরাজেন্দরেণ চোক্তা কে ধার্ধ্য প্রবত্ুতঃ ॥ ১৯ 

ইতি শ্রীবলিরাজেন্দ্রোকতং শ্রীহরিনামমালাস্তোত্রং নমা প্তম। 

' মুকুন্দমাল্াস্তোত্রমূ। 

বন্দে মুকুন্দমমরবিন্দদলায়তাক্ষং 

কুন্দেন্দুশঙ্খদশনৎ শিশু-গোপবেশহ । 

ইন্দ্রাদিদেবগণবন্দিতপাদগীঠং 

বৃন্দাবনালয়মহৎ বশ্রদেবন্মুম্ ॥১ 

এই পাপনাশন, পবিত্র, বলিরাজকথিত হরিনামমাল। যত্ব 

সহকারে সতত-কণ্জে ধারণীয়। 

ইতি বলিরাজ কথিত হরিনামমাল! স্তোগ্র স্মাপু । 

শ্রীমুকুন্দমাল। স্তোত্র। 

পল্মপত্রের তুলা যাহার আম্তত লোচন ( পদ্মপলাশলোচন ) 

ধাহার দন্তরাজী কুন্দকুন্ুম, চন্দ্র এবং শঙ্খের ্যান্ন শুভ্র, যিনি গোপ- 

বালকবেশে বিভূষিত; ইন্দ্রাদি দেব্গণ ধাহার পাদপদ্প বন্দনা 
করেন সেই বুন্দাবন নিলয় (বাসী) বন্থদেবপুত্র (বাস্থদেবকে ) 
বন্দন। করি ।১ 



স্ঠোত্ররত্বমালা। 2 

ইবল্পভেতি বরদেতি দয়াপরেতি 

ভক্তিপ্রিয়েতি ভবলুঠন-কোবিদেতি। 

নাথেতি নাগশয়নেতি জগক্িবাসে- 

ত্যালাপিনং প্রতিদিনং কুরু মাং মুকুন্দ ॥২ 

জয়তু জয়তু দেবো দেবকীনন্দনোহয়ং 

জয়তু জয়তু কৃষণো বৃষিবংশ-প্রদীপঃ । 
জয়তু জয়তু মেঘশ্বামলঃ কোমলাঙ্গো 

জয়তু জয়তু পৃথ্থীভারনাশো! মুকুন্দঃ ॥৩ 

মুকুন্দ মুর্ধ,। প্রর্ণপত্য যাচে ভবস্তমেকাস্তমিয়ন্তমর্থম্। 

অবিস্থৃতিত্বচ্চরণারবিন্দে ভবে ভবে মেহস্ত তব প্রসাদাৎ ॥৪ 

হে মুকুন্দ ! আমাকে সতত শ্রীবল্পভ বরদ দয়াপর, ভক্তি প্রিয় 
সংলারনাশন, পণ্ডিত, নাথ, শেষশামী জগন্লিবাস এই সকল নাম 

আলাপী (উচ্চারণকারী ) কর অর্থাৎ আমি যেন তোমাব এই 

সকল নাম নিবস্তর উচ্চারণ করি ।২ 

এই দেবকীর আনন্দবর্ধন (কুমার) দেবের জয় হউক, বুষি- 

বংশের উজ্জ্বল দীপস্থরূপ কৃষ্ণের জয় হউক, মেঘের ন্যায় শ্টামব্্ণ 

কোমলাঙ্গ ভগবানের জয় হউক, পৃথিবীর ভারহারী মুকুন্দের জয়, 

হউক 1৩ 

হে মুকুন্দ! আমি মস্তক ত্বারা আপনাকে প্রণাম করিয়া 

একান্তচিন্তে এই প্রার্থনা করি, যেন তোমার অনুগ্রহে জন্মে জন্মে 

তোমার চরণারবিন্দে আমার অবিস্িতি হয় (স্মরণ থাকে )18 



যুকুন্দমালা-স্তোশ্রম. | ৯৭ 

শ্ীগোবিন্দ-পদাক্লোজমধু ধত্তেইভূতং গুণম্। 
যত্পায়িনে ন মুহাস্তি মুহ্ৃন্তি যদপায়িনঃ ॥৫ 

নাহং কন্দে তব চরণযোদ্বন্দমন্বন্থহেতোঃ 

বুস্তীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্। 
রম্যারামামুদ্বতন্ুল ত।নন্দনে নাপি রন্তং 

ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম, ॥৬ 

নাস্থা। ধশ্মে ন বস্থনিচয়ে নৈব কামোপভোগে 

যন্তাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্ পৃর্বকম্মানুরূপম্। 

এতত প্রাথ্যং মম বহুমতং জন্ম জন্মাস্তরেহপি 

ত্বৎপাদাস্তোরুহযুগ্রগতা নিশ্চল ভক্তিরস্ত ॥* 

_. শ্গোবিন্দ পাদপন্সের মধুর এই অদ্ভুত গুণ যে সেই মধুপান- 
কারীরা মোহপ্রাঞ্ধ হয় না কিন্তু অপায়ীগণ মোহ প্রাপ্ত হয়। 
[মধু-(মছ্য) পায়িগণ মোহ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু গোবিন্দ পাদপদ্ম মধু- 

পায়িগণ মোহ প্রার্থ হয় না কিন্তু পান না করিলে মোহ 
প্রাপ্ত হয় ] 1৫ 

হে হরে! দ্বন্দবনিবারক (রাগদ্ধেষ শীতোষ্ণাদি-_-দবন্দ ) 
তোমার চরণদ্বন্দ অতি ভয়ানক কুস্তীপাকাদি নরক অপনয়নের 
নিমিত্ত বন্দনা করিতেছি না, কিংবা কোমলাঙ্গী স্থন্দরী রমণের 

নিমি বন্দন। করিতেছি না, আমি জন্ম জন্মন্তরে হদয়মন্দিরে ষেন 
তোমাকে ভাবনা করি 1৬ 

তে ভগবন্। আমার ধশ্মে কিংবা ধনরাশিতে কিংবা ঈপ্সিত 
বিষয়ভোগে অভিলাষ নাই, সে সকল পূর্ব্বঙ্গন্মের কশ্মানুরূপ যাহ! 
হইবার তাহা হইবে); এই আমার অন্তরের বিশিষ্ট প্রার্থনা যেন 
জন্মজন্মাস্তরে তোমার পাদপদ্মে আমার অচল। ভক্তি হয়। ৭। 



০৮ ক্যোরত্বমাল। । 

দিবি বা ভূবি বা মমাস্ত্ব বাসো - 

নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্। 

অবধীরিতশা রদারবিন্দো 

চরণৌ তে মরণেহপি বিচিন্তয়ামি ॥৮ 

সরসিজনয়নে সশঙ্খচক্রে 

মুরতিদি ম৷ বিরমেহ চিত্ত রন্ধম্। 

লুখতরমপরং ন জাত জানে 

হরিচরণম্মর্ণামুতেন তুল্যম্ ॥৯ 

মা ভৈ মন্দমনে বিচিস্তা বহুধা যামীশ্চিরং যাতন! 

নৈবামী প্রভবস্তি পাপ-রিপবঃ স্বামী নন শ্রীধরঃ 

'আলম্যং ব্যপনীয় ভক্তিম্্বলভং ধ্যায়স্ব নারায়ণৎ 

লোকস্য ব্যমনাপনোদনকরে। দীসন্য কিং ন ক্ষম: 1১০ 

হে নরকান্তক! আমার স্বর্গে বা পৃথিবীতে বা নরকে 
যেখানে বাস হউক, আমি যেন তোমার শারদপদ্ম-বিনিন্দিত চরণ- 
যুগল (যে চরণপদ্ম শরৎকালের পদ্মকেও নিন্দা দেয়) মৃত্যুকালে 
চিন্তা করি । ৮। 

হে চিত্ত! পদ্মের ম্যায় ধাহার নয়ন সেই শঙ্খচক্রধারী 
মুরারিতে (মুরারিচিস্তায় ) প্রীতিলাভ করিতে বিরত হইও না । 
কারণ অপর স্থখ হরিচরণ স্মরণের তুল্য নহে ইহা জানিয়াছি। ৯। 

হে মুড মন! অনেক প্রকার দীর্ঘকালিক যাতনা স্মরণ 
করিয়া ভয় করিও না, কারণ শ্রীধর যখন প্রভু তখন পাপক্ষপী 
শক্রগণ প্রভাব স্থাপন করিতে পারিবে না। 

(মন)তুমি আলম্য পরিহার করিয়৷ ভক্তিস্থলভ নারায়ণকে ধ্যান 



মুকুন্দমালা-স্তোত্রম্। ৯৯ 

ভবজ্লধিগতানাং দ্বন্ববাতাহতানাং 

স্থতছুহিতৃকলত্রত্রাণভারাবৃতানাম্। 

বিষমবিষয়তোয়ে মজ্জতামপ্রবানাং 

ভবতু শরণমেকো। বিষ্টণপোতো। নরাণাম্॥ ১১ 

রজসি নিপতিতানাং মোহুজ।লবৃতাঁনাং 

জননমরণদোলাদর্গপংসর্গগানাম্। 

শরণমশরণানামেক এবাতৃ রাণাং 

কুশলপথনিযুক্তশ্ক্রপাঁণি নর্পাণাম্ ॥ ১২ 
অপরাধসহত্্রসঙ্কলং পতি তং'ভীমভবার্ণবোদরে । 

অগতিং শরণাগতং হরে ! কুপয়া কেবলমাত্মলাৎ কুরু ॥ ১% 

কর, সর্বলোকের বিপন্মোচক, হরি দাসের বিপন্মোচন করিতে কি 
শক্ত নহেন? ১০ । 

ংসারসমুত্রে পতিত রাগদ্ধেষাদিরূপ বামুতে আহত, পুত্র-কন্া- 

কলত্র-পালন-ভারে আক্রান্ত বিষম বিষয়রূপ জলে নিষগ্ন শরণহীন 
মনুষ্যগণের তরণীব্ধপ একমাত্র বিষুপদ শরণ হউক ॥ ১২* 

ধুলায় (রজোগুণে) নিপতিত, মোহজালে আবৃত, জন্ম-মৃত্যুূপ 
দোল! দুর্স্থিত নিরাশ্রয় কাতর মন্ষ্যগণের চক্রপাণি (বিষণ) 
'একমাত্র শরণ ও কুশলদাতা হউন। ১৩। 

হে হরে! আমি সহম্র অপরাধে অপরাধী ভীষণ ভবসমুগ্জে 
পতিত ও গতিহীন তুমি শরণাগত আমাকে কৃপা করিয়া চরণে 
স্থান মাও। (নিজের নিকট রাখ )। 



১৩৬ স্তোতররত্বমাল]। 

এামেক্তরীত্বং মা চ মেস্যাৎ কুভাবো 

ম! মুর্খত্বং মা কুদেশেধু জন্ম । 

মিথ্যাদৃষ্টি মাঁচ মে স্যাৎ কদাচিৎ 

জাতো জাতৌ বিষণুতভক্তো ভবেয়ম্ ॥১৪ 
কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ বুদ্ধযাতনা বানুন্থতঃ স্বভাবাৎ। 

করোমি যদ্যৎ সকলং পরশ্মৈ নারায়ণায়ৈব সনর্পয়ামি (১৫ 

যত ক্কৃতং যৎ করিষ্যামি তত সর্বং ন ময়! কৃতম্। 

ত্বয়। ক্ৃতস্ক ফলভূক্ ত্বমেব মধুত্্দন ॥ ১৬ 

ভব-জলধিমগাধং ছুস্তরং নিস্তরেয়ং 

কথমভমিতি চেতো মাস্ম গাঃ কাতরত্বম্। 

সরপিজদূশি দেবে তাবকী ভক্তিরেকা 
নরকভিদি নিষগ্লা তারয়িষ্যত্যবশ্থাম্ ॥ ১৭ 

হে ভগবন্। আমি যেন স্ত্রীলোক হইয়া জন্ম গ্রহণ না৷ করি, 
আমার যেন কুভাব না হয়, বা মূর্খ না হই অথবা মন্দদেশে জন্ম 
না হয়, আমার মিথ্যা দৃষ্টি না হয় ( বিষয়ান্ুরাগ ) আমি জন্মে জন্মে 
যেন বিঞ্ুতক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করি। ১৪। 

আমি শরীর বাক্য মন ইন্দ্রিয় বুদ্ধি আত্ম। বা কর্ধ্াহ্যায়ী 
হ্বভাববশে যাহা কিছু আচরণ করি সে সমস্ত পরম নারায়ণে 
সম্্পণ করিতেছি । ১৫। 

যাহা কিছু করিয়াছি বা যাহ! কিছু আচরণ করিব তাহা 
আমার রুত নহে ( মত কৃত যেন না হম্ব)) হে মধূস্থদন তোমার 
কৃত কর্মের তুমিই ফলভোক্তা হও । ১৬। | 

হে চিত্ত! ছৃষ্যর জগাধ ভবসমুদ্র কিন্ধপে উতভীর্ণ হইবে, ইহা 



মুকুন্দমালা-ন্তোত্রম্। ১৯১ 

তৃষ্ণাতোয়ে মদন-প্নোদ্ধত-মোহোর্টি-মালে 

দারাবর্তে তনয-সহজ গ্রাহসজ্ঘাকুলে চ। 

সংসারাখো মহতি জলধো ম্জতাং ন স্ত্িধামন্ 
পার্দাস্তোজে বরদ ভবতে। ভক্তিভাবং প্রদেহি ॥১৮ 

পৃথীরেণুরণুঃ পয়াংসি কণিকা: ফন্তুঃ স্ক,লিঙ্গে! লঘু- 

পেজে নিঃ্খসনং মরুত্ব্রতরং বন্ধ ং সুস্থন্ং নভঃ । 

ক্ষুদ্র! রুদ্রপিতামহপ্রভৃতয়ঃ কাঁটাঃ সমস্তাঃ সু রা 

ৃষ্টা যত্র স তারকে। বিজয়তে শ্রীপাদ-ধূলীকণঃ ॥১৯ 

ভাবিয়া কাতর হইও না, পদ্মপলাশলোচন নরকান্তক নারাম্ণে 

স্থির ভক্তি রাখিলে তিনি অবশ্য তরাইবেন। ১৭। 

বিপুল সংসার-সমুত্র- বিষয় তৃষ্ণা যাহার জল,কাম বায়ু তাড়িত 

'মোহ যাহার তরঙ্গমালা, পত্বী যাহার আবর্ত (ঘূর্ণি) এবং পুত্র 

ভ্রাতাদি জলজন্বক ( কুতীর হাঙ্গর ) সেই সমুদ্রে নিমগ্ন আমি, হে 

ভ্বিলোকব্যাপক বরদাতঃ ! তোমার পাদপদ্মে আমার ভক্তিভাৰ 

পদাও। ( তাহাই উদ্ধারের পথ )। ১৮। 

ধাহার বিরাট দেহে পৃথিবী ক্ষুদ্র রেণুর তুল্য সমস্ত সলিল 

(সমুদ্র) জলকপিক|, তেজ অতিলঘু অগ্রিন্ফুলিঙ্গতুল্য বাদ 
নিশ্বাসের তুল্য, এবং আকাশ বাহার দেহের অতি স্ুক্ রন্ধ, তুল্য 
এবং রুত্র, পিতামহ (ব্রহ্ম )আদি সমন্ত দেবগণ কাটন্বরূপ দৃষ্ট হয় 

সেই নারায়ণের জগছদ্ধারক প্রীপাদধূলিকণ! বিজয়যুক হউক ॥ ১৯ 



১৩২ স্তোত্ররত্বমালা । 

আক্নায়াভাসনান্তরণ্যরুদিতং কষ্চ,ব্রতান্তস্থহং 

মেদশ্ছেদপদানি পূর্তবিধয়ঃ সর্ববং হুতং ভন্মনি। 

তীর্থানামবগাহনানি চ গজস্নানং বিনা যৎ্পদ- 

বন্বাস্তোরুহ-সংস্তিং বিজয়তে দেবঃ স নারায়ণঃ 1২০ 

আনন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ রাম 

নাবায়ণানস্ত নিরাময়েতি। 

বক্ত,ং সমর্থোহপি ন বক্তি কশ্চিৎ 

অহে! জনানাং বাসনানি মোক্ষে ॥২১ 

ক্ষীরসাগর-তরঙ্গ-শীকরা-সাব-তারকিত চাক্তমূর্তয়ে। 

ভোগি-ভোগ-শয়নীয়-শা।য়নে মাধবায় মধুবিদবিষে নমঃ |২২ 
নি জকুলশেথরেণ রাজ! বিরচিতা তু নমল সম্পূর্ণ | 

ক শি তস শি ০৮ শা শিট পপি 

যা হার পাদপদা যুগলের স্বতি বিনা বেদাভ্যাস অরণ্যে রোদনতুলা 
এবং কচ্ছ, ত্রত ( কষ্ট সাধ্য) চান্দ্রায়ণাদি শরীর শোঁধক মাংস- 

চ্ছেদের তুলা এবং খাতািপূর্তকার্ধ্য সমূহ ভন্মেঘবতাহুতি ও তীর্থ- 

ন্নান গজন্নানের তুল্য সেই নারায়ণের জয় হউক ॥ ২০ 

মনুষ্য আনন্দ, গোবিন্ন, মুকুন্দ, রাম, নারায়ণ, অনস্ত এবং 

নিরামন্প শাম বলিতে সমর্থ হইয়াও বলে না, হায় মনুষ্যগণের 

মুক্তিলাভে এইরূপ ব্যসন |! ২১ 

ক্ষীর-সমুদ্রের তরঙ্গের জলকণ! বাহার দেহে তারকার স্ভাক় 
শোভিত সেই অনস্তের ফণাশয্যায় স্থখে শয়নকারী, চারুমৃদ্ি 
মধুহুদন মাধবকে প্রণাম করি | ২২ 



ষট্পদীস্তোত্রমূ । 

অবিনয়মপ্রুনয় বিষ্ণো, দ্রমূয় মনঃ শময় বিষয়মুগতৃষ্ণাম্। 

ভূতদয়াং বিস্তারয়, তারয় সংসারসাগরতঃ ॥ ১ 

দির্যপুণীমকরন্দে, পরিমলপরিভোগলচ্চিদানন্দে । 
ভ্রীপতিপদারবিন্দে ভবভয়খেরচ্ছিদরে বন্দে ॥ ২ 

সত্যপি ভেদাপগমে, নাথ তবাহং ন মাঘ্কীনস্মূ। 

সামুদ্দো হি তরক্গঃ, ক্ষচন সমুদ্রে ন তারঙ্গঃ ॥ ৩ 

উদ্ধ তনগ নগভিদস্থজ, দন্ুজকুলা মিত্র মিত্রশপিদৃষ্টে। 

টে ভবতি প্র ভবতি, ন ভবতি কিং ভব ্  তরস্কারঃ ॥ ৪ 

1 বট্পদী। 
হে বিষণো৷ আমার অবিনয় ( গুদ্ধত্য ) অপনয়ন করিয়া মনকে 

দমন করত বিষদ্ন মুগতৃষ্তার নিবৃত্তি করিয়া জীব্দয়! বিস্তার 

করাইয়। এ সংসার সমৃদ্র হইতে উদ্ধার কর। ১। 

গঙ্গ! যে পাদপন্মের মধু» এবং সচ্চিদানন্দ, যে পাদপদ্মের সুরভি 
দ্রাণ আমি ভবভয়নাশক সেই শ্রীপতি পাদপদ্ম বন্দনা! করি।।২ 

হে নাথ, তোমাতে আমাতে প্রভেদ গত হইলেও আমি 

তোমারই থাকিব, তুমি আমার নহ, কারণ সমুক্রেরই তরঙ্গ হুইয়! 
থাকে, তরজের সমুদ্র কথনও নহে ॥ ৩ 

গোবর্দন উদ্ধারী ইন্দ্রের অবরজ ( উপেন্দ্র) দানবকুল-রিপু, 
চন্্র-স্ধ্য-নেত্র সর্ধপ্রভূ তোমাকে দর্শন হইলে ভব তিরক্কার 
(যন্ত্রণ। ) রহিত হয় কি? ৪ 

শা শিস পাশাপাশি স্পা 



১৬৪ স্তোত্বরত্বমাল]। 

অৎস্থার্দিভিরবতারৈর বতারবতাহত্বত! সদা বস্থধাম্। 
পরমেশ্বর পরিপাল্যো, ভবত। ভবতাপভীত্োহহম্ ॥ ৫ 

দামোদর গুণমন্দির, স্ুন্দরবদনারবিন্দ গোবিন্ৰ । 

ভব্জলধিমথনমন্দ র, পরমং দরমপনয় ত্বং মে] ৬ 

নারায়ণ করুণাময়, শরণং করবাণি তাবকৌ চরণ । 
ইতি ট্পদী মদীয়ে, বদনসরোজে সব। বতু ॥ ৭ ' 
ইতি আ্রীমৎপরম হংসপরিব্র।জ কাঁচার্া-প্রীমচ্ছস্কর |চাঁধ্য-বিরচিতং 

যটুপদীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্। 

শীকৃষ্ণকর্ণাস তস্তোত্রম | 
হে দেব হে দয়িত হে জগদেকবন্ধে 

হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধে]। 

হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম 

হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দুশো মে ॥ ১ | 

মতস্যাদি অবতারে অবতীর্ণ পরমেশ্বর তুমি সমস্ত বন্থুধ! পালন 
করিতেছ অতএব ভবতাপভীত আমি আমাকে রক্ষা কর! ৫। 

হে দামোদর, সর্বগুণ-নিকেতন স্থন্দর পদ্মবদন গোবিন্দ, 
ংসার সমুদ্রের মন্থনদণ্ড মন্দর-পর্বধত ম্বব্ধপ, তুমি আমাৰ 
পরমতয় দূর কর। ৬। 

হে নারায়ণ হে করুণাময় তোমার চরণ দুইখাঁনি আশ্রয় 
করিলাম এই ষট্পদী (স্ভোত্র বা ভ্রমর) সর্বদা আমার মুখপল্সে 
বাস করুক। ৭। 

শ্রীকষ্ণজকর্ণামৃতস্তোত্র । 
হে দেব, হে কান্ত, হে জগতের একমাজ্ বন্ধু হে কষ, হে চপল 



শ্কষ্ণকর্ণামৃত স্তোত্রম. | ১০৫ 

ংসালম্বিত বামকুস্তলভরং মন্দোন্লত-ভ্রলতং 

কিঞ্চিংকুঞ্চিত-কোমলাধর-পুটং সাচিপ্রসারেক্ষণম্। 

আলোলা্গুলিপললবৈ মুরলিকামাপুয়স্তং মুদ্রা ॥ 
মূলে কল্পতরোস্ত্িভঙ্গললিতং জানে জগন্মোহনম্ ॥ ২ ॥ 

হে গোপালক হে কপাজলনিধে হে সিন্কুকন্তাপতে 

* হে কংসাস্তক হে গজেন্দ্রকরুণাপারীণ হে মাধব। 

হে রামান্ুজ ছে জগত্রয়গুরো হে পুণ্ুরীকাক্ষ মাং 

হে গোপীজন-নাথ পালয় পরংজানামি ন 'হ্বাং বিনা ॥ ৩ 

কম্ত,রীতিলকং ললাটফলক্রে বক্ষঃস্থলে কৌস্তভং 

নাসাথ্রে নবমৌক্কিকং করতলে বেণুং করে কন্কণমূ। 
সর্ধাঙ্গে হরিচন্দনঞ্চ কলয়ন্ কণ্ঠে চ মুক্তাবলিঃ 

গোপন্ত্রীপরিবেষ্টিতো৷ বিজয়তে গোপাল-চুড়ামণিঃ ॥ ৪ 

হে একমাত্র করুণার সমুদ্র, হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম 
(রঞ্জন) হায় কবে আমার নয়ন গোচর হইবে ॥! ১ 

ধাহার স্বদ্ধদেশে চারুকুঞ্চিত কেশজাল পড়িয়াছে, ধাহার ঈষৎ 
উন্নত ভ্রলতা, অল্প-কুষঞ্চিত কোমল অধরোষ্ঠ, যিনি বক্রকটাক্ষ করিতে- 
ছেন, হর্ষে মুরলিক বাদনে ধাহার অঙ্গুলিপল্পব চঞ্চল, কল্পতরুর 
মূলে সেই ললিত ত্রিভঙ্গকে জগন্মোহন বলিয়া জানি ॥ ২ 

হে গোপালক, হে কপাসিম্ধো, হে লক্ষমীপতে, হে কংসাস্তক, 
হে গজেন্ত্রকরুণাপারক, হে মাধব, হে বলরামান্জ, হে জগত্রস্- 
গুরো, হে পুগুরীকাক্ষ, হে গোপীজননাথ আমাকে রক্ষা কর, 
তোমা বিন। আর কাহাকেও জানি না । ৩। 

ললাটদেশে কম্ত,রীতিলক) বক্ষ-স্থলে কৌন্ততম্ণি, নাসিকাগ্রে 



১৪৬ স্তোত্ররত্বমালা। 

লোকাঙ্ছন্মদয়ন্ শ্রুতিৎ মুখরয়ন্ ক্ষৌণীরুছান্ হ্যয়ন্ 
শৈলান্ বিদ্রবয়ন্ মূগান্ বিবশয়ন্ গোবুন্দমাননয়ন্। 

গোপান্ সন্ত্রময়ন্ মুন'ন্ মুকুলয়ন্ সপ্তন্বরান্ জৃভতয়ন্ 

ওক্কারার্থমুদীরয়ন্ বিজয্বতে বংশীনিনাদঃ শিশোঃ ॥ ৫1. 

সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্ত্র ভবতে ভে বান তুভ্যং নমো 

ভো দেবা: পিতরশ্চ তর্পণবিধো নাহ্ং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্। 
যন্ত্র ক্কাপি নিষদ্ যাদবকুলোত্তংসম্ত কংসদ্বিষঃ 

স্মারংস্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে ॥ ৬। 
ইতি শীবিল্রমঙ্গল-কুতং শ্রীকৃষ্খকর্ণ মৃতস্তোত্রং সমাপ্তমূ। 

চি রশ 1 

উজ্জলমুক্ত!, করতলে বেণু করে কন্কণ সর্বার্জে হরিচন্দন এবং 

_গণদেশে মুক্তীর মাল! পরিয়া যিনি শোভিত, গোপবধূপরিবেষ্টিত 
সেই গোপালচুড়ামণির জয় হউক । ৪ 

লোকগণকে উন্মত্ত করিয়া, বেদকে মুখরিত করিয়া, পর্বত- 
 নিচয়কে পুলকিত করিয়া শৈলকে বিগলিত করিয়া, পশুকে 
বিশ করিয়া, গো-বুন্দকে আনন্দিত করিয়া, গোপজনকে 
ত্বরান্বিত করিয়া, মুনিদিগকে আহনাদিত করিয়া, বীণাম্বরকে 

' বিজুত্তিত করিয়া, প্রণবার্থ প্রকাশ করিয়া, গোপশিশুর বংশীধ্বনি 
 ব্জয়যুক্ত হউক | ৫। 
।  সন্ধ্যাবন্দন তোমার ভাল হউক, স্নান তোমাকে নমস্কার 
করি, দেবগণ এবং পিতৃগণ আমি তর্পণ করিতে পারিব না। 
' তোমর! ক্ষমা কর, আমি যেখানে মেখানে বলিয়া কংসারি যাধব- 
কুলতিলককে ম্মরণ করিয়। সমস্ত পাপ ক্ষয় করিব ইহাই আমার 

'বথেষ্ট। আমার আর কিছু প্রয়োজন নাই। ৬। | 

শশা 



/ 

ভপবচ্ছরণ-স্তোত্রম্। ”ট 

সচ্চিদানন্দরূপায় ভক্তানু গ্রহকারিণে। 

মায়ানির্মিত-বিশ্বীয় মহেশায় নমোনমঃ ॥ ১ 

রোগা হরন্তি সততং প্রবলাঃ শরীরং 

কামাদয়োইপ্যহদিনং প্রদহস্তি চিন্তম্। 

বুতাশ্চ হু'ঁতাতি সদা কলয়নিনানি 
তণ্মাত্ৃমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো 1 ২॥ 

দেহে বিনশ্ঠতি সদা পরিণাম্শীল- 

শ্চিত্তং চ খিদ্যতি্সদা বিষয়ারাগি | 

বুদ্ধিঃ সদ হি রমতে বিষক্েষু নান্ 

শুস্মাত্বমছ্য শরণং মম্দীনবন্ধো! ॥ ৩ ॥ 

ভগবানের শরণ-স্ভোত্র । 

ঘিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, ভক্তের অন্ুগ্রহকারী, যিনি নিজ মায়ায় 
বিশ্ব রচনা করিয়াছেন এবং যিনি মহেশ্বর তাহাকে পুনঃপুনঃ 
প্রণাম করি । ১ 

প্রবল ব্যাধিসমূহ সর্বদ। দেহকে জীর্ণ করিতেছে, কাম, 
ক্রোধাদি রিপু নিরন্তর চিত্তকে দগ্ধ করিতেছে, মৃত্যু দিন হরণ 
করিয়া নৃত্য করিতেছে, অতএব হে দীনবন্ধো, অদ্য তোমার শরণ 
লইলাম। ২। 

পরিণতিশীল দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে, বিষয়ান্থরক্ত চিত, 
ক্ষীণ হইতেছে, বুদ্ধি সর্বদা বিষয়ানুধ্যানে আনন্দলাভ করিতেছে 
তাহার শেষ নাই অতএব হে ৮ অদ্য তোমার শরণ! 
লইলান। ৩। 



১৬৮ সভ্তোত্ররত্বমাল। 

ক্ষাযুৰিনশ্তি যথামঘটস্থ-তোয়ং « 

বিছাত্প্রভৈ চপলাবত যৌবনশ্রী: । 
বুদ্ধ। গ্রধাবতি বথ৷ মুগরাজপত্তী 

তশ্মাত্বমগ্য শরণং মম দীনবন্ধে! ॥ ৪ । 

'আয়াদ্ব্যয়ো! মম ভবত্যধিকে| বিনীতেঃ 

কামাদয়ো হি বলিনে! নিবলা: শমাদাঁঃ | * 

মৃত্যুর্ধদ| তৃদ(ত মাং বত্ত কিং বদেয়ং 

তম্মাত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ৫॥ 

তপ্তং তপে! নহি কদাপি ময়েহ তম্বা 

বাণ্যা তথ! নহি কদাপি তপশ্চ তথ্যম. | 

. মিথ্যাভিভাষণ-পরেণ ন মানসং হি 
তম্মাত্বমদ্য শরণৎ মম দীনবন্ধো ॥ ৬। 

ৃ অপক ( কাচা ) ঘটস্থ জলের ন্যায় (যেরূপ জল চুয়াইতে 

+থাকে ) আমু নাশ পাইতেছে, বিছ্য্দীপ্থির ন্তায় যৌবনশ্রী 
[চঞ্চলা, জরা সিংহীর ন্যায় ধাবিত হইয়া আমিতেছে অতএব হে 
|্দীনবন্ধো। অদ্য তোমার শরণ লইলাম ॥ ৪ 

1 আমার 'পুণ্যের আয় অপেক্ষা পাপের ব্যয় অধিক আমার 

কাম ক্রোধাদি বলবান্ এবং শম দম প্রভৃতি বলহীন মৃত্যু খন 
ধুঙ্জামাকে ক্রেশ দিবে তখন তাহাকে আমি কি বলিব; অতএব 

[হে দীনবন্ধো, অস্ত তোমার শরণ লইলাম ।। ৫ 

॥ আমি সংসারে কখনও 'তপস্তাচরণ করিলাম না, শরীর অথব! 

ক্যদ্থার।ও ভপ অনুষ্ঠান করিলাম না, আমার মনে নিথ্য। কথ! 



ভগবচ্ছরণ স্তোত্রম। ১৭৯২ 

স্বন্ধং মনো মম সন্ধা! লহি ঘাতি সৌম্যং 
চক্ষুশ্চ মে ন তব পশ্ঠতি বিশ্বরূপম্। 

বাচা তট্ঘব ন বদেন্মম সৌম্যবাণীং 
তম্মাত্বমগ্য শরণং মম দীনবন্ধো। ॥ ৭ ॥ 

সত্ব' ন মে মনসি যাতি রজন্তমোভ্যাং 

দবন্ধেতথ। কথমহে। শুভ কণ্মবার্তী । 

সাক্ষাৎপরংপরতয়। স্থখসাধনৎ হি 

তন্মাত্বমগ্য শরণং মম দীনবন্ধেো ॥ ৮ ॥ 

পুজা কৃতা নহি কদাপি ময়! ত্বদীয়? 

মন্্রং ত্বদীয়মপি মে ন জপেদ্রসজ্ঞ]। 

চিন্তং ন মে ম্মরতি তে চরণৌ হাবাপ্য 
তম্মাত্বমদ্য শরণং মম দীলবন্ধে! ॥ ৯ ॥ 

প্রা শীশস্পপপপপপ স্পা ২/০--এ 

বলিবার বাসনা প্রবল। অতএব হে দীনবন্ধো অস্ত তোমার 
শরণ লইলাম ॥ ৬ 

আমার স্তন্ধচিত প্রফুল্পতা ধারণ করিতেছে না, আমার চক্ষু 
তোমার বিশ্বরূপ দর্শন করে না, আমার বাণী শোভন বাক্য 
( অর্থাৎ হরি কথা) বলে ন1, অতএব হে দীনবন্ধে! অদ্য তোমার 
শরণ লইলাম || * 

হায় যে সত্বগুণ প্রতাক্ষ এবং পরম্পরায় স্বখলাভের উপায় 
আমার রজস্তমঃ অভিহতচিত্তে সেই সত্বশ্তণের উদয় হয়না, 

স্থভরাং পুণা ক্দের ত কথাই নাই, অতএব হে দীনবন্ধো অব) 
আমি তোমার শরণ লইলাম।1৮ 

আমি কোনও দিন আপনার পুজা! করি নাই। আমার রলন।, 



৩৬ ! স্তেত্ররত্বমাল11 

অরঁজে। ন মেহস্তি হুতিদান-দয়াদিযুক্তে। 
জ্ঞান্য সাধনগণে! ন বিবেক মুখ্য: 

জ্ঞানং ক সাধনগণেন বিনা ্ধ মোক্ষ 

সশ্মাত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধে] | ১৩ | 

সংসঙ্গতিহিবিদিতা তবভক্তিহেতুঃ 

সাপ্যছ্য নান্তি বত পঙ্ডিতমানিনো 'মে। 

তামস্তরেণ নহি সারু চ বোধবার্ত। 

তম্মাব্বমদ্যশরণং মম দীনবন্ধে! ॥ ১১ ॥ 

ৃষ্ির্নভূতবিষয়া সমতাভিধানা 
বৈষম্যমেব তদিয়ং বিষয়ীকরোতি। 

শান্তিঃ কুঁতো। মম ভবেৎসমত। ন চেখ স্তাৎ 

তম্মাত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১২ ॥ 

আপনার মন্ত্র জপ করে নাই এবং আমার চিত্তও আপনার চরণ 
আশ্রম করিয়া! সে চরণ চিন্তা করে নাই অতএব হে দীনবন্ধো 
অদ্য আমি আপনার শরণ লইলাম ॥ ৯ 

। আমার আহুতি দান, দয়াদি সংযুক্ত কোন নতহষটান, হয় নাই 

আমার বিন্বেক প্রভৃতি জ্ঞানের উপায় অর্জিত হয় নাই। হায়! 

ঞ্ঞানই বা কোথায় আর সাধন ( ভজন) বিন। মোক্ষই বা কোথায় 

অতএব হে দীনবন্ধে। অন্য তোমার শরণ লইলাম ॥ ১০ 

॥ সৎ-সংসর্গ আপনার ভক্তিলাভের উপান্ন বলিয়া পরিজ্ঞাত 
প্ডিতাভিমানী আমি, আমার সেই সতসঙ্গ নাই। সংসঙ্গ ভিন 

ভক্তি নাই, তবে আমার জ্ঞানের কথাই বা কোথাম্ব অতএব হে 
ীন্রনা অদ্য আমি তোমার শরণ লইলাম ॥ ১১ 

আমার সর্বাঞ্জ সমষ্টি নাই'। বিষমতা আমার দৃষ্টির বিষয় 



জগবচ্ছরণ স্তোত্রম, ১১১ 

মৈত্রী সমেধু ন চ পেহস্তি কদদাপি নাথ 
দীনে তথ! ন করুণ। মুদিতা চ পুণো। 

পাপেহমুপেক্ষণবতো! মম মুতকথং স্ত।ৎ 

 তম্মাত্বমপ্ত শরণং মম দীনবন্ধে! ॥ ১৩। 

নেত্রাদিকং মম বহিবিষয়েষু সক্তং 

ন্ধস্তমুখং ভবতি তামবিহায় তন্য। 

কান্তমুখত্বমপহায় স্ুখস্ত বার্তা 

তম্মাব্বমগ্ত শরণং মম দীনবন্ধে। ॥ ১৪। 

ত্যক্তং গৃহাদ্যপি ময়া ভবত্বাপশান্ত্ে 

নাসীদসৌ হৃতহৃদে। মম মায়য়া তে। 
স1 চাধুনা কিমু বিধাস্ততি নেতি জানে 

তম্মাত্বমগ্য শরণং মম দীনবন্ধো। ॥ ১৫ ॥ 

'সঘত। বিনা কিবূপে শাস্তি লাভ হইবে অতএব হে দীনবন্ধে! অদ্বা 
আমি তোমার শরপ লইলাম! ১২। 

সমতায় ( সমদর্শনে ) আমার কখনও প্রীতি নাই, দরিদ্রের 
উপর আমার দয়! নাই এবং পুণ্য হর্ষ ( আপক্তি ) নাই। পাপে 
'যখন আমার উপেক্ষ। নাই তখন পুণ্যে আমার আসক্তি কিন্ূপে 
হইবে, অতএব হে বীনবন্ধে' অদ্য আমি তোমার শরণ লইলাম ॥১৩ 

আমার চক্ষুরাদি বহিবি বয়ে আনক্ত, বিষয় ত্যাগ না করিলে 
তাহার (চক্ষুরাদির ) অন্তু বৃত্তি হয় না। এবং অন্তমুখত্ব 
'ভিন্ন হৃখের-বার্তী কোথায়? অতএব হে দীনবন্ধো অদ্য আমি ; 
(তোমার শরণ লইলাম || ১৪ 

আমি সংসার-তাপ"শাস্তির নিমিত্ত গৃহাদ্দিও ত্যাগ করিলাম 

পপি পপ সত পি ৩ 

শপ 

এআ সত 



১১২ | ভ্তোজরত্বমাল। | 

প্রাপ্ত ধনং গৃহ-কুটুম্ব-গজাশ্বদারা . 
রাজ্যং যদৈহিক-মর্থেন্দ্রপুরশ্চ নাথ। 

সর্ববং বিনশ্বরমিদং ন ফলায় কন্মৈ 

তম্মাত্বমদ্য শরণং মম দীনবদ্ধে। ॥ ১৬ ॥ 

প্রাণান্লিরুধ্য বিধিন। ন কৃতে। হি ঘোগে। 

যোগং বিনাস্তি মনসঃ স্থিরতা! কুতো মে। 

তাং বৈ বিনা মম ন চেতসি শান্তিবার্তা, 

তন্মাত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১৭ ॥ 

কিন্তু তোমার মায়াতে হত চিত্ত আমি, আমার শান্তিলাভ হইল 

না, সেই মায়া আর কি ঘটাইবে তাহাও জানি না, অতএব হে 

দীনবদ্ধে! আমি অদ্য তোমার শরণ লইলাম ॥১৫ 

আমি, ধন, গৃহ, কুটুম্ব, হস্তী অশ্ব, পত্বী রাজ; এবং ইন্্রনগরী 

ও লাভ করিলাম। কিন্তু হে নাথ, এ সমস্তই বিনাশশীল, কোনও 

ফলদায়ক'নহে, অতএব হে দীনবস্ধেো! অদ্য আমি তোমার শরণ 
লইলাম।। ১৬ 

আমি বিধিপূর্বক প্রাণাদিবায় নিরোধ করিয়! যোগ করি নাই 
যোগ বিনা আমার মনের স্থিরত] নাই এবং স্থিরতা বিনা আমার 

চিত্তে শান্তির বার্তাও নাই অতএব হে দীনবন্ে' অদ্য জামি, 
তোমার শরণ লইলাম।। ১৭ 



ভগবচ্ছরণস্তো ভ্রম । ১১৩. 

জ্ঞান" যথা মথ ভবেৎ কৃপয়া গুরূণ!ং 

সেবাং তথা ন বিধিনাকরবং হি তেষাম্। 

সেবাপি সাধনতয়া বিদিতাস্তি চিন্তে 

তশ্মান্তমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো | ১৮ ॥ 

তীর্থাদিসেবনমহে। বিধিন| হি নাথ 

নাকাবি যেন মনসে। মম শোধনং স্যৎ। 

শুদ্ধিং বিনা ন মনসোইবগমাপবর্ে 
তন্মাত্বমগ্ত শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১৯ ॥ 

বেদাস্তশীলনমপি প্রমিতিং করোতি 

্রন্মাত্মনঃ প্রমিতিসাধনসংযুতস্য। 

নৈবাস্তি লাধনলবে। ময়ি নাথ তসা।- 

স্তম্মাত্বমদা শরণং মম দীনবন্ধো | ২৯ 

গুরুগণের কৃপায় ধেন্ধপে ছ্ঞানলাভ হয় আহি বিধিপূর্বঘক সেই 
গ্রুগণের সেরূপ সেবা করি নাই,সেবাও পরিজ্রাণের উপায় বলিয়। 

চিন্তে বিদিত, অতএব হে দ্বীনবন্ধে। আমি অদ্য, তোমার 

শরণ লইলাম ॥১৮ 

হেনাথ! আমি বিধিপূর্ববক ভীর্থাদি সেবা করি নাই-_তাহা 
হইলেও আমার চিত্ত শ্দ্ধ হইতে পারিত, হায়! চিত্তশুদ্ধিবিন! 

মনের জ্ঞান ও মুক্তি হয় না। অতএব হে দানবদ্ধে! অদ্য আমি 

' তোমার শরণ লঈলাম ॥ ১৯ ॥ 

ব্ক্মন্ষচিভ এবং প্রমাণ ( ধর্মশান্ত্র) শান্তের সাধনযুক্ত 



১১৪ স্রোত্ররত্বমালা। 

"্ঠগাবিন্দ শঙ্কর হরে গিরিজেশ মেশ 

শল্তোজনার্দন গিরীশ মুকুন্দ সান্ব। 

নান্তাগতির্ম কথং চ ন বাংবিহাম্ব 

তম্মাত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ২১) 

এতৎ প্তবং ভগবদাশ্রয়ণাভিধানং 

যে মানব প্রতিদিনং প্রণভাঃ পওস্তি 

তে মানব! ভবরতিং পরিভূয় শাস্তিং 

গচ্ছন্তি কিং চ পরমাস্মনি ভক্তিমদ্ধা ॥ ২২| 

ইতি শ্রীমন্মৌক্তিক রামোদাসীন-শিব্য ব্রঙ্গানন্দবিরচিতং ভগবস্ছয়ণ- 

স্তোত্রং সম্পূর্ণম্। 

হইলে বেদান্ত'অন্থুশীলনও তাহার নিশ্চয় জ্ঞান উৎপাদন করে) 

আমার সাধনের কণামাত্্র নাই, অতএব হে দীনবন্ধো অব্য আমি 

তোমার শরণ লইলাম ॥ ২৭ | 

হেগোবিন্দ হে শঙ্কর, হে হরে, হে গিরিজাপতে, হে রমেশ, 

হে শভো, হে জনার্দন, হে গিরীশ, হে মুকুন্দ, হে সান্ব (শিব) 

আপনাদের ( ছুই পুরুষ ভিন্ন) ভিন্ন আমার কোনও উপায় নাই; 

তএব হে প্রভো ! রুপা করিয়া আমার গতি করুন ॥ ২১ । 

যে মন্ধষাগণ ভগবচ্ছরণ নামক এই স্তব প্রতিদিন প্রণত হইয়া 

পাঠ করেন, তাহার! সংসার-আসক্তি পরাভূত করিয়। শাস্তিলাভ 

করেন এবং পরমাত্মপদে নিত্যতক্তি লাভ করেন ॥ ২২। 
(হত তরাররদছে 



শ্রীমধুসুদনস্তোত্রমূ । 
ওমিতি জ্ঞানমাত্রেণ রাগাজীধ্যন্তি জীধ্যতঃ। 
কালনিদ্রা প্রপন্োহস্মি ত্রাহি মাহ মবুস্থদন ॥ ১ 

নগতি-বিদ্যতে নাথ! ত্বমেব শরণং মম। 

পাপপস্কে নিমগ্রোহম্মে ত্রাহি মাহ মধুস্থরন ॥ ২ ॥ 
মোহিতো 'মোহজালেন পুত্রদারগৃহাদিষু 
তৃষ্ণয়] পীড্যমানোইন্মি ত্রাহি মাং মধুস্থদন ॥ ৩ 

ভঞ্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ দুঃখশোকাতুরং প্রভো । 
অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহি মাং অধুহ্দন ॥ ৪ 1 

মধুসুদন-স্তোত্র । 
ওম্ এই জ্ঞানমাত্র বৃদ্ধেরও বিষ্য়ান্থর(গ জীর্ণ হর, মানি কাল- 

নিদ্রায় ( মোহনিদ্রায়) অভিভূত হইয়াছি; হে মধুন্থদন আমাকে 

রক্ষা কর ॥১॥ 

হেনাথ! আমার কোন9 গতি নাই সে নিমিত্ত তোমার 

শরণ লইলাম্; আমি পাপরূপ পক্ষে নিমগ্র হইতেছি। মধূহ্দন । 

আমাকে রক্ষা কর ॥ *॥ 

আমি পুত্র পত্বী গৃহাদিতে ( মমততাকই্ হইয়। ) মোহজালে 

বদ্ধ হইয়াছি এবং বিষক্বতৃষণায় পীড়িত হইতেছি। হে মধুস্থদন, 

আমাকে রক্ষা! কর ॥ ৩॥ 

আমি তক্তিহ্থীন দীন, ছুঃখশোকাতুর নিরাশ্রয় এবং অনাথ 
“হে প্রো মধুনথদন ! আমাকে পরিআ্রাগ কর ॥ ৪॥ 



৮১৬ স্তোত্ররতুমাল। | 

গভাগতেন শ্রাস্তোহন্মি দীর্ঘসংসারবত্ম্থ। 
হেন ভূয়ো ন গচ্ছামি ত্রাহি মাং মধুহদন ॥ ৫ 

বহবো হি ময় দৃষ্ট। ঘোনিদ্বারং পৃথক্ পুথক্। 

গভবাসে মহদ্,খেং ত্রাহি মাং মধুহৃদন ॥ ৬ ॥ 

তেন দেব প্রপন্নোহস্টি ত্রাণার্থে ত্বৎপরায়ণঃ 
দুঃখার্ণবপরিত্রাণাৎ ত্রাহিমাং মধুস্থদন ॥ ৭ | 
বাচ। যন্ত্র প্রতিজ্ঞাতং কম্মশা নোপপাদিতম্ 

তৎপাপার্ণব-মগ্রোহুন্মি ত্রাহি মাং মধুসদন ॥ ৮ ॥ 

স্ুকৃতং ন কৃতং কিঞিদ্ুক্ুতঞ্চ কৃতং ময় । 

সংসারঘোরে মগ্লোহন্মি ত্রাহি মাং মধুল্মন ॥ ৯ 
রিট শা শশী দাশ পপি ল 

দীর্ঘ সং ংসারমার্ে আমি পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া পরিস্রান্ত, 

হইয়াছি আর যেন আমি (সংসার পথে) আগমন না! করি 

আমাকে পরিত্রাণ কর ॥ ৫ ॥ 

আঘি মন্ুষা পশ্বাদদি বু দেহ ধারণ করিয়া পৃথক পৃথক 
নানা যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছি, এবং গর্ভবাসে বিপুল ছুঃখ 
হইয়াছে অতএব হে মধুস্দন আমাকে পরিত্রাথ কর ॥৬ || 

সেইনিমিত্ত দেব! ত্বদগতচিত্ত হইয়া! পরিত্রাণের নিমিত্ত 
তোমার আশ্রয় লইলাম। হে মধুন্থদন ! ছুঃখরূপ সমুদ্র হইতে 
আমাকে উদ্ধার করিয়া আমার পরিজ্ঞাণ কর ৪ ৭॥ 

জাঁমি বাকা দ্বার যাহ] প্রতিজ্ঞ করিয়াছি, কার্যে তাহ! 
সম্পাদিত করি নাই সে নিমিত্ত পাপরপ সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছি। হে 
মধুশ্দন আমাকে পরিজ্রাণ কর ॥৮॥ 

আমি সৃকৃত ( পুণ্য ) কিছুমাত্র করি নাই কিন্তু দুষ্কত (পাপ) 



মধুন্থদনমূ-স্তোত্র । . ১১৭ 

দেহান্তরসহম্েষুঞ্চান্যোহন্য ভ্রামিতো ময় । 

তিধ্যকৃত্বং মানুষত্বঞ্চ ত্রাহি মাং মধুস্থদন ॥ ১০ | 

বাচয়ামি যথোন্মত্তঃ প্রলপামি তবাগ্রতঃ |, 

জরামরণভীতোহন্মি ত্রাহিমাং মধুন্থদরন ॥ ১১ 
বত্র যত্র চ জাতোহন্মি স্ত্রীযু বা পুরুষেষু চ। 

*তত্র তহ্াচলাভক্তি স্ত্রাহিমাং মবুন্দন ॥ ১২ 

গত্ব। গত্বা নিবর্তান্তে চন্দ্রন্য্যাদয়ে! গ্রহাত | 

অদ্যাপি ন নিবর্বন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ ! ১৩ 

অনুষ্ঠান করিয়াছি; অতএব ঘোর সংমারে মগ্র হইযাছি; হে 

মধুক্ছদন, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৯ ॥ 

আমি সহস্র সহ দেহে ভ্রমণ করিয়া কখন তিথ্যকত্ব ( পশ্বাদি 

দেহ) কখন মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছি । হে মধুস্থদন (এ প্রকার 

ুঃথ হইতে ) আমাকে পরিত্রাণ কর ॥ ১০ ॥ 

আমি জরা মরণ ভয়ে ভীত হইয়া উন্নান্তে ন্যান তোমার 

নিকটে প্রলাপ বাক্য সকল বলিয়াছি হে মধুস্থদন! আমাকে 

( জরা মরণাদি দুঃখ হইতে ) পরিত্রাণ কর ॥ ১১ ॥ 

আমি যে কোনও স্থানে শ্্রীদেহে ব। পুরুষদেহে “জন্মলাভ 

করি নাকেন সঞ্ল দেহেতেই তোমার উপর অচল! ভক্তি থাকুক 
এবং হে মধুস্থদন ! তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর ॥ ১২ ॥ 

চন্দ্র স্্যা্দি গ্রহগণ অবধি বারংবার ষাতায়াত করিয়া থাকে 

কিন্ত তোমার দ্বাদশ অক্ষর চিন্তকের1 অন্যাপি সংসারে পুনরাগমন 

করে নাই ॥ ১৩ 



৭ চে চু স্ঠোত্ররতমালা। 

উদ্ধপাতালমনর্ট্যেযু ব্যাপ্তং লোকজগন্রয়ম । 
দ্াদশাক্ষরাংপরং নাস্তি বান্থদেবেন ভাষিতম.॥ ১৪ 

দশাক্ষরং মহামন্ত্রং সর্বকামকলপ্রদমূ। 

গভবাসানবাপেন শুকেন পরিভাধিতম্ ॥ ১৫ 
বাদশাঙ্ষরং নিরাহারে। যঃ পঠেদ্ধরিবাসরে | 

স গচ্ছেছ্বৈষ্ণবং স্থানং যত্র যোগেশ্বরে। হরিঃ ॥ ১৬ 
ইতি শ্রশুকদেববিরচিতৎ মধুসদনস্তোত্রং সমাগুম্। 

শ্রীকৃষ্গষ্টকম্। 
শ্রিষা্রিক্টো বিষুঃ স্থিরচর গুরুর্বেদবিষয়ে। 

. ধিয়াং সাক্ষী শুদ্ধো"হরিরহ্থরহস্তাজনয়নঃ। 
গদী শঙ্খা চক্রী বিমলবনমালা স্থিররুচিঃ 

শরণ্যো-লোকেশে! মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষি-বিষদুঃ ॥ ১ 

তা (উদ্ধ) স্বর্ণ মর্ত্য পাতাল এই ত্রিলোক ব্যাপ্ত হইয়া" 
অবস্থান কারতেছ, দ্বাদশ অক্ষর অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র 
নাই (স্বয়ং) বান্থদেব এই কথা বলিবাছেন ॥ ১৪ ॥ 

শুঁকদেব গর্ভবাসে অবস্থানকালে কহিয়াছেন যে দ্বাদশাক্ষর 
মহামন্ত্র সর্ব কামনার ফল প্রদান করে ॥ ১৫ | 

যে একাদশীবাসরে নিরাহারে থাকিয়। দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র পাঠ 

করে (ও নমে। ভগবতে বাস্রদেবায় ) সে যেখানে যোগেশ্বর হরি 
বাস করেন সেই বৈষ্ুবধামে গমন করে ॥ ১৬ ॥ 

আকুষ্ণাউক-স্তোত্র । 
লন্দ্মা যাহার দেহ আলিঙ্গন করিয়া আছেন, যিনি স্থাবর 

সঙ্গম সম্পূর্ণ জগতের গুরু, যিনি বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়, যিনি 



শ্ররুষ্ণা্টকম। ১১ 

যতঃ সর্ববং জাতং বিয়দনিলমুখ্যং জগদিদং 

স্থিতৌ নিঃশেষং যোইবতি নিজন্থখাংশেন মধুহা 
লয়ে সর্রবং স্বন্মিন্হরতি কলয় যন্ত স বিভুঃ 

শরণ্যে। লোকেশো মম ভবতু কুষ্টোহক্ষিবিবয়ঃ ॥ ২ 

অস্তুনাদম্যাদৌ যমনিয়মমুখ্যেঃ সথুকরণৈ 
পিকিধোদং চিত্তং হৃদি বিলয়মানীয় সকলম্। 

বমীড্যং পশ্যন্তি প্রধরমতয়ো মার়িনমসৌ 

শরণে। লোকেশে। মম ভু 5 ॥ ৩ 
পি এ শস িসপ পাশা । 477 শা পা পিপল 

বুদ্ধিবুন্তি প্রভৃতি তর সাক্ষী এবং গুদ্ধন্বরূপ, যিনি অন্ুরহন্ত। কমল- 

লোচন হরি; বিনি হস্তে শঙ্খ চক্র গা ও গলে বিমল বনকুন্থুম 

মাল। ধারণ করিয়াছেন এবং বাহার স্থির সৌন্দর্য বিদামান সেই 
নর্ধ জগতের আশ্রয় ও সর্বলোকের ঈশ্বর শ্রীকু্ণ আমার দৃষ্টি 
গোচব হউন ॥ ১ ॥ 

বাহা হইতে অন্থরীক্ষ বাযুপ্রমুগ এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে 
বে নধুস্তদন স্কিতিকালে আপন ন্ুখাংশে (সত্বপ্তণ ) দ্বারা অনন্ত 
বশ পালন করিতেছেন এবঃ প্রলয়কালে নিজ অংশে যিনি 
আপনাতেই সমস্ত সংহার করেন সেই সব্ধ জগতের আশ্রয় ও 
সর্বলোকের ঈশ্বর শ্রকৃষ্ণ আমার দৃষ্টির গোচর হউন ॥ ২॥ 

বিশুদ্ধচিন্ত মুনিগণ প্রথমতঃ যমনিয়মাদি সাধনপূর্ববক প্রাণায়াঃ 
করিয়া এবং সমস্ত চিন্তবুত্তিকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া যে তিভূবন 

পূজ্য মায়া-শরীরধারী বিষ্ণুকে- হৃদয়ে দর্শন করেন, সেই সর্ব 
জগতের আশ্রয় ও সর্ধলোকের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার দৃষ্টির গোচ: 
হউন ॥ ৩ | 



১২৬ স্ঠোত্ররত্রমাল|। 

পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্টো৷ যময়তি মহীং বেদ ন বরা! 

যমিত্যাদৌ বেদে! বতি জগতাঁমীশমমলম্। 

নিয়ন্তারং ধ্যেয়ং মুনিস্ুরনৃণাং মোক্ষদমূসৌ 

শরণ্যো লোকেশ! মম ভবতু রুষ্কোইক্ষিবিষন্ঃ ॥ ৪ 

মহেন্দ্রাদির্দেবে। জয়তি দিতিজান্তস্ত বলতে। 

ন কন্থ স্বাতন্ত্াং কচিদপি কতো যংকৃতিমুতে | 

কবিত্বাদের্গর্বং পরিহবতি যো৯সৌ বিজারনঃ 
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কষ্কোহক্ষিবিবরঃ ॥ ৫ 

বিনা ষস্ত ধ্যানং ব্রজতি পশু তাং স্থকরমুখাং 

বিনা যস্য জ্ঞানং জনিমুতিভয়ং যাঁতি জনত 

বিনা যন্ স্থৃতা। কমিশতজনিং যাতি স বিদ্লুঃ 

ণরণো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্টোশক্ষিবিষয়ঃ ॥৬ 
আপদ পপ পাপ পা পপ 

পৃথিবীতে অবস্থান পূর্বক ধিনি মহীমগুল নিয়মিত করিয়া- 
ছেন কিন্তু পৃথিবী ধাহাকে জ্ঞাত হইতে পারে নাই ) বেদ বাহাকে 
জগতের অদ্বিতীয় নিরঞ্রন ঈশ্বর কহিয়া খাকে, যিনি জগতের 
নিয়ন্তা, দেবতা মুনি ও মন্নষ্যগণ ধাহাকে চিত্তে ধ্যান করেন, যিনি 
সর্ব জীবের মুক্তি দাতী' সেই মর্বব জগতের আশ্রয় ও সর্ধলোকের 
রঃ শ্রীকৃষ্ণ আমার দৃষ্টির গোচর হউন ॥৪ 

: ইন্্র প্রভৃতি দেবগণ যাহার বলে বলীয়ান হইয়া দৈত্যগণকে 
যানি করেন, ধাহার চেষ্টা ভিন্ন কাহারও কোনও বিষয়ে 
হ্থাধীনতা (কতৃত্ব) নাই, ধিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের কবিত্বাদির 
গর্ব হরণ করেন, সেই সর্ব জগতের আশ্রক় ও সর্ধলোকের 
ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার দৃষ্টির গোচর হউন॥৫  / 

মানব ধাহার ধ্যানহীন হইলে শুকর প্রভৃতি পশুদেহ প্রাপ্ত 



শীকৃষণাষ্টকম্। ১২১ 

পরাতস্কোত্তঙ্ক শর্ণশরণো৷ ভ্রান্তি হরণো 
ঘশশ্যামে! রামে! ব্রজশিশু-বয়স্তোইঞ্জ,নসথঃ | 

্বয্ুভূষ্ভানাং জনক উচিতাঁচার গ্ুখনঃ 
শরণেযা লোকেশো! মম ভবতু কুষ্ণাইক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৭ 

যদাধশ্মগ্লানিরভবতি জগতাং ক্ষোভকরণী 
তা লোকশ্বামী প্রক্টতবপুঃ সেতুধগজঃ | 

সতাং ধাতা স্বচ্ছো নিগমগ্ুণগীতো বরজপত্িঃ 
শরণ্যো। লৌকেশো৷ মম ভবতু ক্ুষ্কোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৮ 

হয়, যাহার জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যগণ জন্মমৃত্যু ভগ্গে পাড়িত হয় এবং 

ধাহাকে স্মরণ না করিলে শত জন্ম অবধি কৃমি জন্ম লাভ হইয়! 

থাকে দেই সর্ধ জগতের আশ্রম ও সর্ধ লোকের ঈশ্বর বি 
আীক্ণ আমার দৃষ্টির গোচর হউন ॥ 

যিনি মন্ুষ্যগণের ভয় হরণ করেন ও জগতের ভ্রান্তি নাশ করেন, 

"যিনি আশ্রয়েরও আশ্রয় স্বরূপ, ধিনি নবীন মেঘের ন্তায় শ্যামবর্ণ, 

রামব্বপধারী, ব্রজবালকবয়ন্য অঞ্জুনসখা, যিনি স্বয়ং উতপন্ধ 

হইয়াছেন যিনি সর্ধঘলোৌকের জনক এবং জীবগণের খখোচিত 

( কন্মান্ুরূপ ) সুখদ্রাতা সেই জর্ব জগতের আশ্রয় ও সর্ধলোকের 
ঈশ্বর গ্রীরুষ্ণ আমার দৃষ্টির গোচর হউন ॥৭ 

যে ষে সময়ে জগতের বিভ্রাসকারিণী ধর্ধগ্লানি হইন়। থাকে, 
সেই দেই কালে যে ধন্ম-সেতুস্বূপ জগংস্বামী জন্মরহিত বিষুঃ 
ূর্তি ধারণ করিয়া! সাধুগণের পরিত্রাণ সাধন করেন। থিনি সর্ব- 



১২২, স্তোজরতুমাল]। 

ইতি হরিরখিলাআ্মারাধিত: শৃক্করেণ 

শ্রুতিবিশদ গুণোহসৌ মাতৃমোক্ষার্থমাগ্যঃ | 

যতিবরনিকটে শ্রীঘুক্ত মাবিবভূৰ 
স্বগুণবুত উদারঃ শঙ্খচ কাজহস্তঃ ॥ ৯ 

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচারধ্যবিরচিতং কৃষ্ণা্কম্ ॥ 

গোঁপাল-স্তোব্রম.। 
নবীননীরদপ্তামং নীলেন্দিবরলোচনম্। 

বল্লবীনন্দনং বন্দে রুষ্ণং গোপালরূপিণম ॥ ১ 

বিকার বাঁজ্জত, এবং বেদে ধাহার চরিত্র গীত ভন সেই সর্বজগতের 

আশ্রয় ও সর্ধববগোকের ঈশ্বর ব্র্পতি শ্রীরুষ্ণ আমার দৃষ্টির গোচর 
হউন ॥৮ 

বেদে যাহার গুণরাশি বিল্তারিতরূপে উপগীত হয় সেই অনন্ত 

্রন্মাণ্ডের আস্মাস্বূপ জগতের আদিভূত উদ্বারচরিত হরি।, 

শস্করচার্য কর্তক মাতার মোক্ষের নিমিত্ত এইরূপ আরাদ্িত হইয়া 

ক্বতুণে হস্তে শঙ্খচক্র পদ ধারণ পূর্বক লক্ষ্মীসহ যতিবরের সম্মূধে 
আবিভূতি হইয়াছিলেন ॥৯ 

ইতি শ্রীমচ্ছক্করাচাধ্য বিরচিত কৃষ্ঠাষ্টক ৷ 

গোপাল স্তোত্র। 

নবীন মেঘের স্তায় ধাহার শ্যামবর্ণ দেহ এবং নীলপন্মের স্যাক়্ 

যখহার সুন্দর নয়ন, গোপীর আনন্দদায়ক সেই গোপাল রূপধাৰা 
ক₹ফকে নমস্কার করি ॥১ 



গোপাল স্তোত্র। ১২৩৬ 

শ্মরঘর্থদলোদ্দ্বপ্নীলকুঞ্চিত মৃদ্ধজমূ। 

বারি নতি সিও বনমালাবিভূষতম্ ॥ ২ 

গণ্মণ্ডলসংসগি-চলৎ কাঞ্চনকুণ্ডলম্। 

স্ত'লমুক্তাফলোদার-হারগ্যোভিতবক্ষসম্ ॥৩ 

হেমান্গদতুলাকোটি কিরীটোজ্জলবি গ্রহম্ । 

মন্দমারুতসংক্ষোভ ব্ল্গিতান্থবসঞ্চয়ম্ ॥ ৪ 

রুচিরো্টপুটগ্ন্ত-বংশীমধুরনিস্বনৈঃ 

লসদেগ[পালিকাচেতো মোহমন্থং মুহুম্মহুঃ ॥ ৫ 

বল্পবীবদনাভ্তোজমধুপান্মধুরতম্। 

ক্ষোভয়ন্তং মনস্তানাং সন্মেরাপাঙ্গবীক্ষণৈঃ ॥ ৬ 

বাহার নীলকুঞ্ঠিত কেশ সমুহ ম্যুবপুচ্ছ দ্বার। চু ডাবদ্ধ হইয়াছে, 

থাহার গলদেশে কদদ্ব কুস্থম বদ্ধ বনমাল। বিভূষিত, গণ্ডদেশে 

চঞ্চল ন্বর্ণকুণ্ডল আন্দোলিত হইতেছে এবং বক্ষের উপর 

স্টল ও বুহৎ মুক্তার মাপা দীপ্তি পাইতেছে সেই কৃষ্ণকে বন্দন। 
করি ॥২/৩ 

বাহার শরীর স্বর্ণ কেমুর ও কিরাঁট দ্বার উজ্জল হইয়াছে এবং 
মু সমীরণে ধাহার পীতান্বর চঞ্চল হইতেছে সেই কৃষ্কে প্রণাম, 

কার 15 

যিনি সুন্দর ওষ্ঠপুটে ন্স্ত মধুর বংশীর রবে উল্লমিত গোপী- 

চিন্তকে বারংবার মুগ্ধ করিতেন সেই কৃষ্ণকে বদন! করি ॥ ৫ 

যিনি গোপবালার মুখপদ্মের মধুপান-শিবত ভ্রমরত্বরপ, 



১২৪ স্োত্ররত্বমাল। | 

যৌবনোত্তিন্নদেহাঁভিঃ সঃসক্তানিঃ পরম্পরমূ। 

বিচিত্রান্বরভূষাভিগোপনারীভিরাবৃতম্ ॥ ৭ 

প্রতিন্নাঞ্জনকাপিন্দী জলকেলিকলোত্মুকম্। 
যোধয়স্তং কচিদ্গোপান্ ব্যাহরন্তং গবাং ধনম.॥ ৮ 
কালিন্দীজলসংনগিশীতলানিলসেবিতে 

কদন্বপাদপচ্ছায়ে স্থিতং বুন্ধাবনে কচিহ ॥ 

রত্বভৃধরলংলগ্ররব্রানপরিগ্রহম, 

কল্পপাদপমধ্যস্থ-হেমমণ্ডপিকাগ তম. ॥ ১৯ 

বসন্তকুহ্থমামোদন্থরভীক তদিউ মুখে, 
গোবদ্ধনগিরৌ রমো স্থিতং রাসরসোতত্থকম,॥ ১১ 

এবং খিনি প্রফুল্ল কটাক্ষপাতে গোপীদিগের মনক্ষোভিত করিতেন 
তাহাকে প্রণাম করি ॥ ৬ 

যিনি বিচিত্র বেশভূষাধারিণী পরস্পর সন্নিহিত গোপযুবতীগণের 
'দ্বারা পরিবৃত থাঁকিতেন তাহাকে নমস্কার করি ॥৭ 

যিনি কজ্জলপ্রভা যমুনাজলে জলব্রীড়াতে উৎফুল্ল থাকিতেন 
এবং কখনও কখনও ক্রীড়াচ্ছলে গোপবালকদ্দিগকে যুদ্ধে 
প্রবর্তিত করিতেন এবং তাহাদের গোধনাদগকে আহ্বান করিতেন 
তাহাকে নমস্কার করি ॥৮ 

যিনি কখনও বৃন্দাবনে শীতল যমুনাশীকরসম্প ক্র কাদন্ব 
বুচ্ছায়ায় অবস্থিতি করিতেন, কখনও বা রত্বগিরি-সংল 
বৃত্বামনে উপবেশন করিতেন, কখনও কল্পবৃক্ষ মধ্যস্থিত টি 
মণ্ডপে অবস্থিতি করিতেন এবং কখনও বা চতুর্দিকে বসন্ত কুম্থ্ম 
আমোদিত রমণীয় গোবর্ধন পর্বতে বাদরমোতফুদ্ন হইয়! বাস 
করিতেন, সেই কৃষককে নমস্কার করি ॥ ৯১৯১১ 



গোপাল ক্তোতরম। ১২৫ 

সব্যহস্ততলন্তন্তপিরিবর্ধযাতপত্রকম.। 
থগ্ডতাথগুলোন্ুক1-মুক্তাসারঘনাঘনম্ ॥ ১২ 

বেণুবাষ্ঠমহোল্লাস তহুঙ্কারনিংশ্বনৈঃ। 
সবৎসৈরুনুটথঃ শশ্বদগোকুলৈরভিবীক্ষিতম, ॥ ১৩ 

কুষ্ণমেবানুগায়দ্তিস্তচ্চেষ্টাবশবর্তিভিঃ | 

দগুপাশোগ্যতকরৈগোপালৈরুপশোভিতম, ॥ ১৪ 

রদাছ্যৈমুনিশ্রেষ্টেবেদবেদাঙ্গপারগৈঃ | 

প্রীতিহুসিগ্ধয়া বাচা স্ত.য়মানং পরাৎপরম.॥ ১৫ 

য এবং চিন্তয়েদ্দেবং ভক্ত সংন্তৌোতি মানব । 

্রিসন্ধ্যং তম তুষ্টোহসৌ দদাতি বরমীপ্সিতম, ॥ ১৬ 

যিনি ইন্দ্রকূত প্রবল বারিবর্ণ নিবারণের নিমিত বামহস্ততলে' 

ছত্রের স্তায় গোবর্ধন পর্ধত ধারণ করিয়াছিলেন সেই কুষ্ণাকে 
নমস্কার করি ॥ ১২ 

(ককষ্ের ) বংশীধ্বলি শ্রবণে অত্যন্ত উল্লসিত বৎসসহ উদ্ধ মুখ, 

গবীগণ আপন্দে হুঙ্কার করত ধাহাকে নিরীক্ষণ করিত সেই 
কৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥ ১৩ 

কৃষ্ণ-লীলাহুসারে কৃষ্ণনাম গান্কারী দগুপাশধারী গোপালগণ' 

কতৃক পরিশোভিত এবং বেদ-বেদাঙ্গপারগ নারদাদি মুনিগণ 

কর্তৃক গ্রীত ও হু্িপ্ধবচনে সংস্বত পরাৎপর কষ্ণকে প্রণাম 

করি ॥ ১৪১৫ 

যে মানব দেবের এইরূপে ধ্যান করত ভক্তিসছ ত্রিসন্ধা। স্তৰ 

করে কৃষ্ণ তাহার উপর গ্রীত হইয়। অভীষ্ট প্রদান করেন। এবং 



১২৬ স্তোজরত্বমালা। 

রাজবল্লভতা-মেতি ভবে সর্বলনগ্রিয়ঃ | 

অচলাং জিয়মাপ্রোতি ন বাগ্ী জায়তে গ্রবম ॥ ১৭ 

ইতি শ্রীগৌতমীয়মহাতন্ত্রে গোপালন্তোত্রং সমাপ্তম.। 

ভগবম্ম।নস-পুজনম.। 

হাদস্তোজে কষ সজলজলদ-শ্যামল তনু 

সরোজাক্ষ:ঃ শ্রী মুকুটকটকা দ্যাভরণবান্ | 

শরদ্রাকানাথ-প্রতিম-বর্দনঃ শ্রীমুরলিকাং বহন্ 
ধোয়ো গোপীগণপরিবুতঃ কুস্কুমচিতঃ ॥ ১ 

পয়োইস্তোধেদ্বীপান্মম হৃদয়মায়াহি ভগবন্ 
মণিবাতভ্রাজং-কনকবর-পীঠং ভজ হরে ॥| 

স্থচিহ্ন তে পাদ যদ্ুকুলজ নেনেজি[ম্বজলৈ 

গুহাণেদং দূর্বাফলজলবদর্ঘ্যং মুররিপে। ॥ ২ 

সে নিশ্চিত রাজার এৰং সব্ধজনের প্রিয় হয়, অচঞ্চল লক্ষমীলাত 

করে এবং সুবক্ত! হয় | ১৬। ১৭ 

ইতি শ্রীগোপালস্তোত্র সম্পূর্ণ । 

শ্রীতগবন্মানস পুজা । 
জলপরিপূর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ ধাহার দেহ, অরবিন্দের 

তুল্য ধাহার নেত্র” যিনি গলদেশে পুষ্পমাল। ধারণ করিয়াছেন 
এবং মুকুট কেয়ুর বলয়াদি আভরণে ভূষিত, শারদ-পূলিমার চন্জর- 
তুল্য ধাহার আনন, এবং যিনি হস্তে মুরলিকা বহন করেন গোপী- 
গণ পন্থিবৃত কুক্কুমলিপ্তাঙ্গ সেই কুষ্ণকে হৃদয়পদ্মে ধান করি ॥ ১॥ 

হে ভগবন্ ক্ষীরসমুজ্রের দ্বীপ হইতে আমার হদয়মন্দিরে 



শ্রীভগবন্মানস পুক্জা। ১২৭ 

ত্বমাচামোপেন্দ্র ত্রিদশসরিদস্তোইতিশিশিরং 

ভজন্বেমং পঞ্চাম্বত-রচিত-মাপ্লাবনমনঘম্। 

দ্যুনগ্যাঃ কালিন্দ্যা অপি কনককুস্তস্থিতমিদং 

জলং তেন ম্ব'নং কুরু কুক কুরুষাচম্নকম্ ॥ ৩ 

তড়িছর্ণে বস্ত্রে ভজ বিজয়কাস্তাদিহরণ 

'প্রলম্বারিভ্রাত মৃছিলমুপবী'তং কুরু গলে । 

ললাটে পাটারং মুগমদযুতং ধারম্ব হরে 

_ গ্ৃহাণেদং মালাং শতদলতুপস্যাদি -রচিতম,॥ 

আিয়। মণিরতুখচিত উজ্জ্বল কনবপসনে উপবেশন কর । হে যাদব, 

তোমার স্ুচিহ্ন পাদযুগল আমি নিশ্মল জলে ধৌত করিব। 

মুরারে ! দুর্ধা ফল জলরচিত অর্ধ্য প্রদান করিতেছি ইহা গ্রহণ 

কর ॥ ২।। 

হে উপেন্্র (বিষ্ঞো)! আমি অতি শীতল গঙ্গার জল প্রদান 

করিলাম তুমি ইহা! আচমন কর, এবং হে কলুষনাশন ! আমার 

পঞ্চামৃত রচিত আপ্লাবন গ্রহণ কর, আর আমি স্বর্ণকুস্তে করিয়। 

গঙ্গার ও যমুনার জল প্রদান করিলাম তাহাতে ন্নান এবং আচমন 
কর॥ ৩॥ 

হে প্রলম্বারি (বলদেব) অনুজ! হে শক্রজয়কালে শক্র- 

বনিতাদি হরণ করিন্! আমি পীতবর্ণের বস্ত্র দিলাম ইহা পরিধান 

কর, এবং গলে কোমল উপবীত ধারণ কর। ভালে মৃগনাভি- 

যুক্ত চন্দন ধারণ কর এবং পন্ম ও তুলনীপত্্র রচিত মাল্য প্রদান 
করিলাম ইহ গ্রহণ কর ॥৪॥ 



১২৮ স্ঞোত্ররত্বমালা । 

দশাঙ্গং ধৃপং সন্বরদ চরণাগ্রেহার্পতময়ে 
মুখং দীপেন্দুপ্রভবরজসা দেব কলয়ে। 

ইমৌ পাণী বাণীপতিন্ুত সকপ্ূর্ররজন। 

বিশোধ্যাগ্রে দত্তং সলিলমিদমাচাম নৃহরে ॥ 

সদ! তৃপ্বান্ং ষড়সবদখিলব্যঞনঘুতং 

স্বর্ণা পাত্রে গোত্বতচষকযুক্কে স্থিতমিদম্। 
যশোদাস্থনো ত্বং পরমদয়য়াশান স্থিভিঃ 

প্রসাদং বাঞ্ত্ভঃ সহ তদন্থ নীরং পিব বিভে। ॥ ৬ 

সচন্দ্রং তাম্ব.লং মুখরুচটিকরং ভক্ষয় হবে 

ফলং স্থাছুপ্রী ত্য পরিমলবদাম্বাদয় চিরম্। 

সপধ্যাপর্ধ্যাপ্ত্যে কনকমণিজাতং স্থিওমিদং 

প্রদীপৈরারাত্রিং জলধিতনয়াশ্লিই্ রচয়ে ॥ ৭ 

হে শ্রেষ্টবরদাত:ঃ! আমি তোমার চরণাগ্রে দশাঙ্গ ধুপ দান 
করিলাম, চন্দ্র প্রভার তুল্য দীপ দান করিলাম। হে বিরিঞ্ি স্বত ! 

“আমার এই ছুই হস্ত প্রক্ষীলিত করিয়। কপূরিচুর্ণ মিশ্রিত করিয়া 

জল দিলাম হে নরহরিরূপধারিন্! ইহা আচমন কর ॥ ৫ ॥ 

হে যশোদানন্দন। আমি ষড়রস এবং অখিল ব্যঞ্রনযুক্ত পান- 

পাত্র সহিত হ্বর্ণপাত্রে গব্যঘৃত মিশ্রিত তৃপ্তিকর অন্ন প্রদান করি- 

লাম, তুমি পরম দয়! করিয়া গ্রসাদাকাজ্ষী সথাগণের সহিত ইহ? 
ভোজন কর এবং পরে জলপান কর ৬॥ 

হেহরে! আমি মুখরুচিকর কপৃরযুক্ত তাস্থুল প্রদান করি- 
লাম ইহ? চর্যণ কর এবং সুগন্ধ ও সুন্বাছ ফল প্রদান কবিলাম 



শ্রীভগবন্মানস পৃজ।। ঠ ১২৯ 

বিজাতীযৈঃ পু্সোরতিষ্ক্রভিভিবিবতুলসী- 
যুভৈশ্চেমং প্রষ্পাঞ্জলিমজিত তে মুর নিদধে । 

ভব প্রা্দক্ষিণ্যক্রমণ মঘবিধবংসিরচিত্তং 

চতুর্ববারং বিষে জনিপথগতিশ্রান্তবিছুষ! ॥ ৮ 

নমস্করোহট্টাঙ্গঃ সকলছুরিতধবংসনপটুঃ 

ত্যংগীতং স্বতিরপি রমাকান্ত তইয়ম্ 

প্রাত্যৈ ভূঘাদহমপি চ দাসম্তব বিভে। 

কতৎ পৃণং সর্ববং কুরু কুরু নমস্তেতস্ত ভগবন্ ॥ ৯ 

» রীতি তু 

হব 

তাহা গ্রীর্তপূর্নক আন্বাদন কর এবং তোমার পুজাদিদ্ধির 

নিমিন্ত স্বর্ণ ও রত্বনিম্মিত প্রদীপে আরতি করিতেছি, হে লক্ষ্মী- 
আলিঙ্গিত তনো ( ক্লাসেবিতাঙ্গ ) হরে! ইহা গ্রহণ কর ॥৭ 

হে অজিত! বিস্ব ও তুলসীপত্র সহ নান। জাতীয় স্থরভি: 
কুন্নমাপ্তলি তোমার মন্তকে অর্পণ করিলাম। হে বিষে! আমি 

জন্ম (মুত্যু) ছুঃখ বিদিত হইয়া! তন্নিবারণার্থ পাপহর তোমার 
চারিবার প্রদক্ষিণ করিলাম ॥ ৮ ॥ 

সর্ব পাঁপধ্বংসেব নিমিত্ত তোমার অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম, 

হে রমাপতে! আর নৃত্য গীত ও তোমার স্ত্রতি করিলাম, ইহাতে 

তোমার প্রীতি হউক । হে বিভো ভগবন্! তোমার দাস 

আমি, আমার পুক্জার ক্রটা পূর্ণকর। আমি তোমাকে প্রণাম 
করিতেছি ॥ ৯॥ 

শি 



১৩৩ ক্তোত্ররত্বমালা | 

সদ! সেবাঃ কৃষ্ণঃ সজলঘননীলঃ করতলে 

দধানে| দধ্যক্নং তদন্ু নবনীতং মুরলিকাম্ 

কদাচিৎ কাস্তানাং কুচকলশপত্রালিরচলা 

সমাপক্তঃ মিগ্ধৈঃ সহ শিশুবিহারং বিরচয়ন্ ॥ ১০ ॥ 
মণিকর্ণীচ্ছয়া জাতমিদং মাঁনসপৃজনম । 
যঃ কুর্বাতোষসি প্রাজ্ঞন্তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥ ১১ 
ইতি শ্রীমচ্ছস্করাচ।ধ্যবিরচিতং ভগবন্মানসপূজনম্। 

বিষ্চোর্দশাবতাঁর-স্তবঃ | 
আদায় বেদাঃ সকলাঃ সমুদ্রাৎ নিহত্য শঙ্খং রিপুমত্যুদগ্রম। 

_দত্তাঃ পুর! যেন পিতামহায় তং মংস্তরূপং প্রণমামি বিষ্ুম্॥ ১ 

যিনি করতলে দধ্যন্ত পশ্চাৎ নবনীত এবং মুরলী ধারণ করিয়।- 

ছেন এবং কখনও কখনও কাস্তাগণের কুচযুগলে পত্রলেখা রচন 

করিয়াছেন ও স্গিগ্ধ শিশু সঙ্গে ( গোপবালকসহ ) বিহার করিয়া- 
ছেন সেই সজল মেঘের ন্যায় নীলকান্তি কৃষ্ণকে সর্বদা ধ্যান 
করি ॥১০॥ 

মণিকণাঁর ইচ্ছায় ভগবানের এই মানস পুজা কৃত হইল, 

ঘেজ্ঞানবান্ ব্যক্তি প্রাতঃকালে এই স্তব পাঠ করে, ভগবান্ কৃ 
তাহার উপর প্রীত হন॥ ১১ ॥ 

দশাবতার স্তোত্র । 

ধিনি অততুযুগ্র শত্রু শঙ্খান্থর বিনাশ করিয়া সমুদ্র হইতে সমস্ত 
বেদের উদ্ধার সাধনপুর্বক প্রথমে ব্রহ্জাকে তাহা দান করিয়া 

ছেন, সেই মংস্তরূপধারী বিঞুকে প্রধাম করি ॥ ১ 



দখাব্তার স্তোত্র। ৪ ১৩১ 

দিব্যামৃতার্থং মথিতে পঞ্চোধৌ দেবা হরৈর্ববাহকিমন্দরাভ্যাট্ি ৷ 

ভূমেম হাবেগবিঘৃণিতায়ান্তং কৃশ্মমাধারগতং ম্মরামি ॥ ২ 
সমুদ্রকাঞ্ষী সরিটুত্তরীয়। বন্ন্ধর] মেক-কিরীটভার! | 

দন্তাগ্রতে। যেন সমুদ্ধ তাঁভৃৎ তমাদিকোলং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৩ 

ভক্তািভগক্ষময়। ধিয়! য স্তস্তান্তরালাদুদিতো! নুনিহঃ | 

রিপুং সুরাণাং নিশিতৈ নখাগ্সৈর্ববিদারয়ন্তং ভমহং নমামি ॥ ৪ 

চতুঃসমুদ্রীভরণ! ধরিত্রী ন্যাসায় নালং চরণস্য যস্য | 

একপ্য নান্তাস্ত পদং স্ুরাণাং ত্রিবিক্রমং সর্বগতং নমামি ॥ € 

দেবান্থরগণ দিব্য অমুতের নিমিত্ত বাস্থকিকে রজ্ছু ও মন্দর 

পর্ব তকে মন্থন দও করিয়া সমুদ্র মথিত করিতে থাকিলে মহাবেগে 

'বিঘৃণিত পৃথিবীর আধারভূহ ( ভারধারণকারী ) কৃর্খ্ব অবতারকে 
ব্যান করি | ২। | 

সমুদ্র যাহার মেখলা» নদী উত্তরীয় এবং স্থমের কিরীট এক্সপ 
বনুদ্ধরাকে যিনি দত্তাগ্রে উদ্ধার করিয়াছেন সেই আদি বরাহরূপ* 

ধারী বিষুণকে আশ্রর করি ॥ ৩॥ 
যিনি ভক্কের গীড়ানাশনক্ষম বুদ্ধিতে স্্তের অস্তরণল হইতে 

বৃসিংহরূপে বাহির হইয়! দেবগণের শত্রুকে নিশিত নখাগ্রে বিদারণ 
' করিয়াছেন সেই বিষুকে প্রণাম করি ॥ ৪1 | 

চতুঃ সমূদ্রবেহঠিত পৃথিবীতে ধাহাু, এক চরণ স্থাপনের স্থান 
+সংকুলান হয় না, এবং স্বর্গে অপর চরণের গ্থান হয় না, সেই 

সর্বব্যাপী জিবিক্ম বিষুকে প্রণাম করি 1 ৫1 



১৩২ 'স্তোজরতুমাল। ৷ 

ভ্রিপগুবারং নৃপতীন্লিহত্য যস্তপণং রক্ুপ্য়ং পিতৃভ্যঃ | 

চকার দোর্দগুবলেন সম্যক্ তমাদিশূরং প্রপমামি বিষুম॥ ৬. 

কুলে রঘুণীং সমবাপ্য জন্ম বিধাঁঘ্ সেতুং জলধেজলান্তঃ ৷ 

লঙ্কেশ্বরং ষঃ শমগনাঞ্চকার সীতাপতিং তং প্রণমামি ভক্ত্যা ॥ ৭ 

হলেন সর্বান্ নুপতীন্ নিহত্তা চকার চর্ণং মুসল প্রহারৈ:। 
যঃ কৃষ্ণমাসাদয বলং বলীয়ান্ ভক্ত্যা ভজে তং ব্লভদ্্-রামম.॥ ৮ 
সাত্রাজয-সৌখ্যং তৃণবদ্বিহায় সঙ্ধারয়ংশ্চীবরচিহুবেশম,। 

নিনিন্দ বেদং পশ্তঘাতনং যো দয়াময়ং তং প্রণতোহস্মি বুদ্ধম.॥ ৯ 

কল্লাবসানে তুরগাধিরূটে৷ সংঘ্টর।মাস নিমেষমান্রাৎ। 

যস্তেজসা নির্দহতাতিভীম স্তং ককিনং বিশ্বপতিং ভজামঃ ॥১০ 
২২৯ শা পপ আল» 

_ বিনি ব বাধলে একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ত্রিয় করিয়! 

তাহাদের ,রক্তে পিতৃগণের তর্পণ করিয়াছেন সেই আদি বীর 

পরশুরাম মুত্তিধারী বিষুকে প্রণাম করি ॥ ৬॥ 
রধুদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়1 সমুদ্রের সেতু বন্ধনপূর্বাক 

ধিনি রাবণবধ করিয়াছেন সেই লীতাপতি রামচন্দ্রকে ভক্তির সহিত 

প্রণাম করি ॥ ৭ ॥ 
যে বলশালী বলভদ্র কৃষ্ণের সাহায্যে সমস্ত নৃপতিগণকে 

পরাভূত করিয়া মুষলাধাতে চুর্ণবিচূর্ণ করিয়াছেন ভক্তির সহিত 
সেই বলরামকে ভজন করি ॥ ৮॥ 

রাজাসুথ তৃণবৎ ত্যাগ করিনা বন্ধলবেশ ধারুণপূর্ধবক ঘিনি, 
বেদোক্ত পশ্ুধাতনের নিম্ক করিয়াছেন সেই দয়াময়, দ্ধদেবকে 
গ্রাম করি ॥ ৯ & 

কলিষুগাবসানে অস্থাক্ষচ হইয়া অতি ভয়ঙ্কর সৃতিতে 'মহাতেজে 



দশাবতার স্তোত্র। £ ১৩৩ 

শঙ্খং সুচক্রং স্থগদাং সপ্দোজং দোর্তিদ্পানং গরুড়াধিরূঢমশ 

শ্রীবৎসচিহৃং জগদাদিমূলং তমাসনীলং হৃদি বিষ্টুমীড়ে ॥ ১১ 
ক্ষীরাহ্বধৌ শেষবিশেষতল্লে শয়ানমন্তঃশ্মিতশোভিবক্ত,ম.। 
উত্ফুল্লনেত্রাদ্ুজমন্তুদীভম, আদ্য* হ্রুতীনামসক্রৎ ম্মরামি ॥ ১২ 

জীণয়েদনয়! স্বৃতা। জগন্ঠাথং জগন্মঘ্»ম 

ধন্মার্কাফমোক্ষা ণামাণুয়ে পুরুষোত্তমম, ॥ ১৩ 

ইতি গ্রীবিষ্টোদশাবতারম্তবঃ সমাপ্বঃ | 

নিমেষমাত্রে যিনি ( দ্ববুত্তের ) বিনাশ সাধন করিবেন সেই বিশ্ব- 

পতি কন্কিকে ভজন। করি ১০ ॥ 

যিনি গরুড়(রোহণ-পূর্নক হস্তে শঙ্খ চক্রে গদ1 পদ্ম এবং বক্ষে 

শ্রীবংসচিহন ধারণ করিয়াছেন সেই জগতের আদি ও ।নদানব্বক্ষপ 

তমালের স্তায় নীলবর্ণ বিষুণকে হৃদয়ে পূজ! করি ॥ ১১। 
ক্ষীর সমুদ্রে অনন্ত শধ্যায় শয়ান অন্তরে হাপ্যকারী শোভি ত- 

বদন পদ্মপলাশলোচন, মেঘ নীলবর্ণ, বেদের অষ্টা বিষ্টুকে বারংবার 
প্রণাম করি ॥ ১২ ॥ 

ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষলাভের নিমিত্ত এই স্তবদ্বারা জগন্ময় 

জগরাথ পুরুষোত্তষ্কে প্রীণিত (তৃপ্ত) করিবে ॥ ১৩ ॥ 

ইতি বিষু'র দশাবতার স্তব সমাপ্ত । 



দশ[বতার-স্তোত্রম্ । ( জয়দেবকৃতম্ ) 
গ্রলয়পয়োধিজলে ধৃভবাননি বেদৎ : 

বিহিতবভিত্র চবিত্রমখেদম। 

কেশব পুত মীনশবার 
জয় জগবৰীশ হবে ॥ ১ 

ক্ষিভিবিহ বিপুলত্বে শব তিষ্ঠতি পৃষ্টে 

ধরণিধবণ-কিণচক্রগবিষ্টে। 

কেশব ধু্-কচ্ছপরুপ 
জম জগদীশ হবে ॥ ২ 

বসতি দশনশিখবে ধরণী তব লগ্ন 

শশিনি কলঙ্ককলেব নিমণ্রা । 

কেশব ধৃত-শুকবরূপ 
জয় জগদীশ হবে ॥ ও 

পপ পপ ০ পাপী পপ আস ০ া্পোপপসপে পা পাদ | পাতি 

দশাবতার স্তোত্র | (জয়দেব) 

তে কেশব, হে মত্স্তমু্তিধারিন! তুমি গ্রলয়-সমুদ্র-জলে 

নৌকার ন্যায় অনায়াসে বেদেব উদ্ধার সাধন করিয়াছ। হে 
িদদীশ হে হবে তোমার জয় হউক ॥ ১॥ 
” হে কেশব, হে কচ্ছপরূপধারিন। তোমার স্থবিশাল এবং 

ধরণিবহনে কঠিন ও স্থদৃঢ় পৃষ্ঠোপরি পৃথিবী অবস্থিত ছিল। হে 
কগদীশ হরে! তোমার জয হউক ॥ ২ 

হে কেশব, হে বরাহরূপধার্িন ! পৃথিবী তোমার দশনাগ্রে 

| 
ূ 



দশাবতার স্তোত্র। ১৩৫ 

তব কর-কমলবরে নখমদুতশুঙ্গং 

দলিত-হিরণ্যকশিপু-তন্ুভৃজম.। 

(কেশব ধৃত-নরহরিবূপ 

জয় জগদীশ হরে ॥ ৪ 

ছলযসি নিক্রমণে বলিমদুতবামন 

পদ-নখ শীর-জনিত-জনপাবন। 

কেশব পনুত-বামনরূপ 

জয় জগদীশ হরে ॥ ৫ 
পাপ ৮ পপ, পপ আপ পাপা? পাপ পাপা পপ ৮৮ 

সংলগ্ন হ্ইন্কা চজ্জেতে কলঙ্ক রেখার ন্যায় অবস্থিত ছিল। হে 
জগদীশ, হরে ! তোমার জয় হউক ॥ ৩॥ 

হে কেশব, হে নরহরিবপধারিন্! তোমার চারু করকমলের 

( অগ্রভাগে ) অদ্ভুত নথরে, হিরণাকশিপুর দেহরূপ ভ্রমর বিদারিত 

হইয়াছে। হে জগদীশ, হরে! তোমার জয় হউক* ॥ ৪ ॥ 

হে কেশব, হে বাঘনরূপধারিন্। হে পদনখ জলে (অর্থাৎ 

পাঁদপদ্মসন্তুত গঙ্গা! জলে ) লৌকপাবনকারিন্! হে অদ্ভূত বামন! 

তুমি বিক্রম অর্থাৎ পদক্ষেপে (বর্গ মর্ত্য পাতালে তিন পদ নিক্ষেপ 

করিয়।) বলিকে ছলন। করিয়াই। ভে জগদীশ হরে! তোমার 

জয় হউক ॥ ৫॥ 
পপ ্পীস্সসী 

' কমলের কেশর কোমল কিন্তু তোমার কর-কমলে কেশর তুল্য নখ 

অতি কঠিন ও তীক্ষ ইহা অতি অস্তুত, মেই নথে হিরণ্যক শিপুরূপ ভ্রমর বিদ্ধ 

হইয়াছে। 



০৬ * স্তোত্ররত্বযালা । 

ক্ষত্রিয়-রুধিরময়ে জগদপগতপাপৎ 

ন্নপয়সি পয়মি শমিত-ভব-তাপম, | 

কেশব ধৃত-ভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৬ 
বিতরসি দিক্ষু রণে দ্রিক্পতি-কমনীয়ং 

দশমুখ মৌলি-বলিং রমণীয়ম. | 

কেশব ধৃত-রামশরীর জয় জগদী'ধ হরে ॥'৭ 

বসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং 

হলহতি-ভীতি-মিলিত-যমুনাভম,। 
কেশব ধৃত হলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৮ 

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং 

সদর়-হৃদযু-দশিত পশুঘাতম. ৷ 
কেশব ধুত-বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ৯ 

হে কেশব, হে ভাব-( পরশুরাম) রূপধারিন্! তুমি কষত্রিয়- 

রুধিরময়-জলে জগৎকে স্নান করাইয়! পাপতাপহীন করিয়াছ। 

হে জগদীশ হরে। তোমার জয় হউক ॥ ৬ ॥ 

হে কেশব, হে রঘুপতিমুন্তিধারিন্! তুমি দিকৃপতি ( ইন্দ্রাদি ) 

গণের বাঞ্ছনীয় দশানন মস্তকরূপ রমণীয় বলি দশদিকে বিতরণ 

(নিক্ষেপ ) করিয়াছ। হে জগদীশ, হবে ! তোমার জনন হউক ॥৭ 

হে কেশব, হে বলরামমুত্তিধারিন্। তোমার শুভ্রদেহে তৃঙগি 

লাঙ্গলাঘাত ভয়ে শরণাগত যমুনার আভার ন্যায় মেঘবৎ নীলবসন 

ধারণ করিয়াছ। হে জগদীশ, হরে! তোমার জয় ছউক ॥৮॥ 

হে কেশব, হে বুন্ধরূপধারিন্্। তুমি দল্াত্রহদয়ে পণ্ুঘাত 



দশাবতার স্তোত্রম্। ৪ ১৩৭ 

শ্লেচ্ছ-নিবহ-ব্ধনে কলয়সি করুবালং 

ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্। 

কেশব ধৃত-কক্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১০ 

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং 

শৃণু স্থথদং শুভদং ভবসারম । 

* কেশব ধৃত-দশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ১১ 

বেদানগুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে 

ধত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বববতে। 

পৌলন্তযং জয়তে হলং কলগনুতে কারুণ্যমাতন্বতে 

শ্রেচ্ছান্ মৃচ্ছয়তে দশারৃতিকতে কুষ্কাক় তুভ্যং নমঃ ॥১২ 

ইতি শ্রীজয়দেবরু তং শ্রীবিষ্কোর্দশাবতার-স্তোত্রং সম্পূর্ণম | 

দর্শন করিয়া যজ্ঞবিধানোক্ত বেদবাক্য সমূহের নিন্দা করিয়াছ। 
হে জগদীশ হরে! 'তোমায় জর হউক ॥৯ ॥ 

হে কেশব, হে কদ্ছিদেহধারিন্! তুমি প্রেচ্ছসমূহ নিধনকালে 
ধূমকেতুর ন্যায় অতি ভীষণ করবাল ধারণ কর। হে জগদীশ 
হরে! তোমার জয় হউক ॥ ১০ ॥ 

হে কেশব, হে দশবিধ মূর্ভিধারিন্! শ্রীজয়দেব কবি বিরচিত 
এই সুখদায়ক, মঙ্গল জনক, সংসারের সার এবং উৎকষ্ট স্তব শ্রবণ 
কর। হে জগদীশ হরে ! তোমার জয় হউক ॥১১ 

হেকৃষঃ! তুমি দশমৃত্তি ধারণ পূর্বক বেদের উদ্ধারণ, 
জগদ্হন, পৃথিবী উত্তোলন, দৈত্য বিদারণ, বলিছলন, ক্ষত্রিয় নিধন, 
রাবণ নাশন, লাঙ্গল কর্ষণ, করুণা বিতরণ, এবং শ্লেচ্ছ ঘাতন 
করিয়া, তোমাকে প্রণাম ৮১২ ॥ | 

ইতি দশাবতার স্তোত্র। 



জগন্নাথস্তোত্রম,। 

কদাচিৎ কালিন্দীতটবিপিনসঙ্গীতক-রবো 

মুদাভারীনারীবদনকমলাম্বাদ-মধুপঃ। 
রমাশত্তব্রন্ধাসরপতিগণেশাচ্চিতপদে 

জগন্নাণঃ শ্বামী নয়নপথগামী ভকভু মে ॥ % 
ভূজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপুচ্ছং কটিতটে 

দুকুলং নেত্রান্তে মহচর-কটাক্ষং বিদধতে । 

সদ শ্রীমদ্বুন্নাবনবস্িলীলাপরিচয়ো 

জগন্নাথ: শ্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে | ২ 

জগন্নাথাউক স্তোত্র। 

যিনি একসময়ে যমুনাতীরস্ত কাননে সংগীতধ্বনি করিরাছেন 

এবং আনন্দভরে ভ্রমরের ন্যায় গোপনারীর বদনকমলের মধু- 

পান করিয়াছেন, লক্ষী শিব ত্রদ্ধা ইন্দ্র গণেশ হাহার চরণ পূজা 

করেন, সেই প্রভু জগন্নাথ আমার দৃষ্টিপথগামী হউন ॥১ 
যিনি বাম হস্তে বেণু, শিরে শিখি পুচ্ছ, কটিতটে পীতাম্বর 

নেত্রপ্রান্তে সহচরগণের উপর কটাক্ষ ধারণ করিয়াছেন এবং সর্বদা 

শ্রীবৃন্দাবনে বসতিপূর্বক লীলারত ছিলেন, সেই প্রভু জগন্নাথ: 
আমার দুষ্টিপথগামী হউন॥২ 



জগন্নাথাষ্টক স্োত্র। ১৩৯ 

মহান্তোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে 

বসন্ প্রাসাদান্তে সহজবলভদ্রেণ বলিন| । 

সভদ্রামধ্যস্থঃ সকলক্ুরসেবাবসরদে। 

জগন্নাথ: স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৩ 
কুপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণিরুচিরে! 

রম্ণবাণীরামঃ ক্ফুরদমলপন্দেক্ষণমুখৈঃ। 

স্থরেন্ৈরারাধ্যঃ ক্রতিগ ণশিখাগী তচরিতো! 

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগাম। ভবতু মে ॥ ৪ 
রথারূটো গচ্ছন্ পথি মিলিতিভূদেবপটলৈঃ 

স্তুতিপ্রাহুভাবং প্রতিপদঘুপাকর্ণ্য সদয়ূঃ। 

দয়াসিন্ধুবদ্ধুঃ সকলজগতাং সিন্ধুম্ৃতয়া 

জগন্নাথ: স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৫ 

যিনি সমুদ্রতা রে কনককান্তি নীলাব্রিশিখরে প্রাসাদমধ্যে 

/হৃভদ্রাকে মধ্যস্থলে রাখিয়া! অগ্রজ বলী বলভদ্র সহিত বাসকরত 

সর্বদেবগণকে পৃজ| করিবার অবসর দিয়াছেন সেই প্রভু জগন্নাথ 
আমার দৃষ্টিপথগামী হউন ||৩ 

বিন করুণার সিন্ধু, সজল-ঘেধমালার ন্যায় বাহার রুচির 

কান্তি, ধিনি লক্ষ্মী সরস্থতী সহ ক্রীড়ারত এবং ধাহার নয়ন ও বদন- 

মণ্ডল বিকীসিত অমল কমলের ন্যায় শৌভমান, দেবনায়কগণ ধাহার 

আরাধনা করেন এবং বেদান্ত ও উপনিষদ্ ধাহার চরিত্র কীর্তন 

ক্ষরে সেই প্রভু জগন্নাথ আমার দৃষ্টিপথগামী হউন ॥9 
" যিনি রথারূঢ় হইয়। পথে গমন করিতে করিতে মিলিত ব্রাহ্মণ 



১৪৪ স্তোত্ররত্বমাল! । 

পরক্রদ্মাপীড়ঃ কৃবলয়াদলোৎফুল্লনয়নো 

নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরপোহনস্তশিরসি। 

রসানন্েদ। রাধাসরসবপুরালিঙ্গ নসথখো 

জগ্রশ্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৬ 
ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্যবিভবং 

ন যাচেহহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধূম্। 

সদ1 কালে কালে প্রমথপতিন! গীতচরিতো 

জগন্নাথ: স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৭ 
হর তং সংসারং দ্রুতত্ঞরমসারং স্থুরপতে 

হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে। 

অহে!! দীনানাথং নিহিতমচলং নিশ্চিতপদং 

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপণগামী ভবতু মে ॥ ৮ 

গণকীর্তিত স্ততি শ্রবণ করিয়া! পদে পদে প্রফুল্ল হন, যিনি কৃপাসিন্ধু 
ও জগতের বন্ধু'রমার সহিত সেই প্রভু জগন্নাথ আমার দৃষ্টিপথগামী , 
হউন ॥৫ 

পূজনীয় ( মহামহিম ) পরব্রন্ধ হইয়াও যিনি পদ্মপলাশলোচন 
এবং অনন্ত মন্তকন্তন্ত-চরণ হইয়া যিনি নীলপর্ঝতে বাস করেন, ধিনি 
প্রেমরসে আনন্দিত এবং শ্রীরাধার রসময় বপু আলিঙগনে স্থুধী 
নেই প্রভু জগন্নাথ আমার দৃষ্টিপথগামী হউন ॥৬ 

আষি রাজ্য চাহিনা, সুবর্ণ মাণিক্যাদি বিভবও চাহিনা অথ! 
কর্বজন স্প্হুণীয় স্থন্দরী রমণীও চাহিনা, আমি সর্বদা! এই প্রার্থনা 
করি যে ভূতনাথ মহাদেব ধাহার চরিত (গুণ) কীর্তন করেন সেই 
প্রভু জগন্নাথ সময়ে সময়ে আমার দৃষ্টিপথগামী হউন ॥* 
' হে স্থরনাথ ! তৃমি অতি শীঘ্র আমার এই অনার সংসার নাশ 



শ্রীরামচন্ত্রাষ্টকম্। ৮১৪১, 

জগন্নাথাইকং পুণ্ং যঃ পঠেত প্রযতঃ শুচিঃ। 

সর্বপাপবিশুদ্ধাত্বা বিঞুুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯ 

ইতি শ্রীচৈতন্টচন্তরমুখপদ্মবিনির্গতং শ্রীপ্লগন্নাথাষ্টকং সমাধ্ুম্। 

শ্রীরামচন্দ্রা্উকম.। 
ভজে বিশেষস্ুন্দরং সমস্তপাঁপথগুনম্। 

স্বতক্তচিন্তরঞ্জনং সদৈব রাখমদ্য়ম্ ॥ ১ 

জটাকলাপশোভতং সমস্তপাপনাশকমূ। 

স্বতক্তভীতিভঞ্জনং ভজেহ রামমদ্ধয়ম্ ॥ ২ 

নিজস্বরূপবোধকং রূপাকরং তবাপহ্ম্। 

সমং শিবং নিরুঞ্জনং ভজেহ রামমদ্য়মূ ॥ ৩ 

কর। আমার নিকৃষ্ট পাপবিস্তারও হরণ কর। দীন এবং অনাথকে 

ধিনি নিশ্চয়ই চরণ দান করেন, সেই প্রভু জগন্নাথ আমার দৃষ্টি 
পথগামী হউন ॥৮ | 

ষে একাগ্র ও পবিগ্র চিন্তে এই পাবত্র ভগন্নাথাষ্টক পাঠ করে। ' 

সে সর্বপাপ মুক্ত হইয় বিষণ লোকে গমন করে ॥৯ | 

শ্রীরামাষ্টক। 
যিনি বিশিষ্টব্ূপ সুন্দর, সমস্ত পাপনাশক এবং স্বীয় ভক্তের: 

চিন্তরঞ্জক, সেই অদ্বিতীয় রামচন্ত্রকে ভজনা করি ॥ ১ ূ 
ঘিনি জটাজালে শোভিত, সর্বপাপহারী, এবং স্বীয় ভক্তের' র 

ভয়ভগ্রক সেই অদ্বিতীয় রামচন্ত্রকে ভঙ্গন| করি ॥ ২ : 

যিনি ('ভ্ককে) নিঞ্জের ত্বূপ বোধ করাইয়া থাকেন, মিনি, 



১৪২. স্তোব্ররত্বমাল। | 

“সদা প্রপঞ্চকল্পিতং হানামরূপবাজবমূ। 

নিরাকৃতিং নিরাময়ং ভজে হ রামমদ্ধরম্ ॥ ৪ 

প্রপঞ্চহীননিশ্মলং বিকল্পহং নিরাময়ম্। 

চিদেকরূপসম্ততং ভজে হ রামমছয়ম্ ॥ € 

ভবাব্ধিপোতরূপকং স্ৃশেষদেহকল্লিতম্। 

গুণাকরং কপাকরং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৬ 

মহধিবাক্যবোৌধকৈবিরাজমানবাকৃপদৈঃ। 

সরোজজন্মসেবিতং ভজে হ রামমছ্ন্্মূ ॥ 

কপালু, জন্মহারী, সকলের পক্ষে সমান, মঙ্গলময় এবং নিরঞ্জন 

(অবিদ্যাবূপ মলাহীন) নেই অদ্বিতীয় রামচন্দ্রকে ভজনা করি ॥৩ 

_. ধিনি স্বীয় মায়ায় সমস্ত প্রপঞ্চ কল্পনা করিয়াছেন কিন্ত 
স্বয়ং নামরূপবর্জিত বাস্তব পদার্থ এবং নিরাকার ও নিরাময় 

€ব্যাধিহীন) সেই অদ্বিতীর রামচন্দ্রকে ভজন করি ॥৪ 
যিনি মায্া রহিত নির্ব্বিকল্প, নির্মল, নিরাময়। কেবল 

চৈতন্ব্ধপে অবস্থিত (বিস্তৃত) সেই অদ্বিতীয় রামচন্দ্রকে ভজনা 
করি ॥৫ 

যিনি এই ভবসমুদ্রের তরণিন্বরূপ, ধিনি স্বীয় মায়ায় অশেষ 
দেহ ধারণ করিয়াছেন, এবং বিনি গুণের আকর ও কৃপাকর, 
সেই অদ্বিতীয় রামচন্দ্রকে ভজনা। করি ॥ ৬ 

মহাবাফ্য (তত্বমসি) প্রতিপাদ্য এবং হৃরচিত (বেদান্ত) 

এ প্রতিপাদ্য বিরিষি দেবিত অদ্বিতীয় রাষচজ্্রকে ভজন " 
৭ 



শ্রমদ্রামচন্তরাষ্টকন্। ৮১৪৩ 

শিবপ্রদং স্থখএদং ভতবচ্ছিদং ভ্রমাপহমূ। 

বিরাজমানদৈশিকৎ ভজে হ রাম্মদ্বয়ম্ ॥ ৮ 

রামাষ্টকং পঠতি ধঃ স্বকরং স্থপুণাং 

বাসেন ভামিতমিদং শুণুতে মনুষ্যুঃ | 

বিদ্যাং শ্রিয়ং বিপুলসৌখ্যমনস্তকীত্িং 
সংগ্রাপ্য দেহবিলয়ে লভতে চ মোক্ষম্॥ ৯ 

ইতি শ্রাব্যানবিরচিতং রামচন্দ্রাষ্টকম্ সম্পূর্ণম.। 

শ্রীমদ্রামচন্দ্রা্উকম_। 
ও চিদ্াকারে। ধাতা! পরমস্থখদ্ঃ পাবনতন্থ- 

মুনীব্রেষোগীন্দ্ৈর্যতিপতিস্থরেন্দৈহন্থমতা ! 
সদ সেব্যঃ পূর্ণ! জন্কতনয়াঙ্গঃ হথরগুব্ধ- 

রমানাথো রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্॥ ১ 

মঙ্গলদায়ক, সুখদীয়ক, জন্মভয়নাশক, ভ্রমনাশক শোভমান 

' দেশে ( অযোধ্যায় বা পহম্রারে ) অবস্থিত অদ্বিতীয় রামচন্ত্রকে 

ভজন করি 1৮ 

যে মনুষ্য ব্যানকথিত এই স্থপাঠ্য এবং পুণ্যঞ্জনক রামা- 

ইক স্তোত্র পাঠ করে এবং শ্রবণ করে সে বিদ্যা, লক্ষী, বিপুল 
স্থধ, অনন্ত যশংলাভ করিয়া দেহান্তে মুক্তি প্রাপ্ত হয় ॥৯ 

ইতি ব্যাসোক্ত রামাষ্টক সমাপ্ত। 

্রীরামচন্দ্রাষউক । 
চি্ধাকার (জানন্বরূপ ) পরম স্থখনায়ক। পথ্বিজদেহ বিনি 



১৪৪ স্তোব্ররত্বমাল। । 

মুদ্ুন্দো গোবিন্দো জনকতনয়ালালিতপদঃ 
পদং প্রাপ্ত! যস্তাধমকুলভব চাপি শবরী । 

'গিরাতীতোহ গম্যে। বিমলধিষ ণৈর্ধেদবচস। 
রমানাথো রামো৷ রমতু মম চিন্তে তু সততম্ ॥ ২ 

ধরাধীশোহধীশঃ গ্ুরনরবরাণাং রঘুপতিঃ 
কিরীটী কেধুরী কনককপিশঃ শোভিতবপুঃ ) 

সমাসীনঃ পীঠে রবিশতনিভে শান্তবদনো। 
রমান1থো রাম রমতু মম চিত্তে তু সততম্ ॥ ৩ 

[০০ সী ্পস বাম 

মুনীন্দ্, যোগীন্দ্র, শ্রেষ্ঠ যতি, দেবেন্দ্র ও হনুমান কর্তৃক সর্বদা 

পুজিত এবং পূর্ণস্বূপ ও সীত1 খাহার অর্ধদদেহ সেই দেবগুরু 
রমানাথ রাম সর্হদা আমার চিত্তে রমণ করুন ॥১! 

যিনি মুকুন্দ (মুক্তিদাত। ) ও গোবিন্দ, সীতা ধাহার পদসেব! 

করেন, এৰং অধম কুলর্জাত শবরীও ধাহার চরণ লাভ করিয়াছেন,/ 

যিনি বাক্যাতীত এবং নির্খলবুদ্ধি ব্যক্তিগণের বেদ বাক্যের 

ছারা গম), সেই রমানাথ রাম সর্ধদা আমার চিত্তে রমন 

করুন ॥ ২ 

ধিনি পৃথিবীর অধীশ্বর এবং দেবতা ও মনুষ্যগণের অধিপতি 
ও বঘুপতি, ধিনি কিরীট, কেম়ুর ধারণ করিয়াছেন, যিনি, স্বর্ণবৎ 

পিজলবর্ণ শোভিত দেহ ও শান্ত বদন এবং যিনি শত সুর্য তুল্য 

উজ্জ্বল আঙনে সমাসীন সেই রমনা রাম সর্বদা আমার চিন্তে 

'রমণ করুন ॥ 5 ক 
আর ০৬ 



শ্ীরামচন্ত্রা্টকম ১৪৫ 

বরেণ্য; শরেণ্যঃ কপিপতিসখে। চান্তবিধুরো 
ললাটে কাশ্মীরে রুচিরগতিভঙ্গ: শশিমুখঃ। 

নরাকারো! রামো৷ ফৃতিপতিস্থৃতঃ সংস্থতিহরে। 

রমানাথে বামে রমতু মম চিন্তে তু সততস্ঞ। ৪ 

বিরূপাক্ষঃ কাণ্তামুপদিশতি যন্নীম শিবদং 

সহত্রং যন্্াক্নাং পঠতি গিরিজ। নিত্মুযাঁস। 
কলৌ কে গায়ন্তীস্বরবিধিনুখ। যন্ত চরিতং 

রমানাথে। রামো রমতু মম চিন্তে তু সততম্ ॥ ৫ 

' পরে ধীরো ধীরোহুম্থরকুলভ্ুরশ্চাহরহরঃ 

পরাত্া সর্ববজ্ঞো নর ুরগণৈগীতস্থযশাঃ। 
অহল্যাশীপদ্বঃ কুর্ণপশমনঃ কৌশিকসখে। 

রমানাথে। রামো“রমতু মম চিত্তে তু সততম্ ॥ ৬ 

ববণীয়, আশ্রয়ণীয়, স্ুগ্রীবদখা, অন্তরহিত, ললাটে চন্দন 
ধারী, মপোহর গতিশীল, চন্দ্রবধন, নরাকৃতিতে রামরূপে বর্তমান 

বতি্রেষটস্তত, সংনারভয়নাণক রম্ানাথ রাম সর্ধদ। আমার 

চিত্তে রমণ করুন ॥ ৪ ৃ 

কাশীভে দৃহেখ্বর যাহার নাম মঙ্গলদারক বলিয়া মৃত্যুকালে 

জীবের কর্ণে উপদেশ দেন, পাধ্বতী প্রতিদিন প্রাতঃকালে ধাহার 

সহল্রনাম পাঠ করেন, কলিকালে ব্রক্া শিবপ্রমুখ মনীধিগণ 
যাহার চরিত প্যঠ করেন, সেই রম্মুনাথ রাম সর্বদ! আমার চিত্তে 

রমণ করুন ॥ ৫ 

" যিনি নিরতিশয় ধীর অস্থরকুলজাত এবং অন্গরন।শক ধিনি 
১৪ 

্ 



১৪৬ স্তোব্ররত্বমালা। 

স্ববীকেশঃ শৌরিধরণিধরশায়ী মধুরিপুঃ 
উপেন্দ্রে। বৈকৃঠ। গজরিপুহরস্তষ্টমানসঃ ! 

বলিধ্বংসী বীরে। দশরথন্থতে। নীতিনিপুণে! 
রমানাথে। রাম! রমতু মম চিত্তে তু সততম্ ॥ ৭ 

কবিঃ সৌমিত্রীড্যঃ কপটমৃগঘাতী বনচরে! 

রণঙ্লাঘী দাস্তে। ধরণিভরহর্তী স্থরন্থতিঃ | 

অমানী মানজ্ঞে নিখিলজনপৃজ্যো হৃদিশয়ো 

রমানাথে। রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্ ॥ ৮ 

ইদং রামস্তোত্রং বরম্মরদাসেন রচিত- 

মুষঃকালে তক! বদি পঠতি যে। ভাবসহিতম্। 

পরমাত্মা ও সর্বজ্ঞ, মনুষ্য ও দেবগণ ধাহার সুবশ গান করেন, 

যিনি অহল্যার শাপমোচন করিয়াছেন, যিনি রাক্ষদের শম্ন 

এবং কৌশিকসখা ( বিশ্বামিত্রসখা ) সেই রমানাথ রাম আমার 

চিত্তে সর্ববদ। রমণ করুন ॥ ৬ 

ধিনি হৃযীকশ, শৌরি, শেষশারী, মনুস্থদন উপেজ্ (বিষ্ঞু) 

বৈকু, গজরিপুঘাতক প্রফুল্লচিত্ত, বলীপ্বংসী, বীর, দশরথপুতর, 

নীতিবিশারদ সেই রমানাগ রাম আমার চিত্তে সর্বদা রমণ করুন ॥৭ 

ধিনি কবি, লক্ষণসেবিত, কপট মৃগঘ।তী, বনচারী, যুদ্ধশ্লাঘী, 

শান্ত, ভভারহারক, দেবতাস্তত, নিরহস্কার মানদ, সর্বজনপৃজিত 

ও সর্বহৃদয়ে অবস্থিত সেই রমানাথ রাম আমার চিত্তে সর্বদ] 

রমণ করুন ॥৮ 

অমরদাস রচিত এই শ্রেষ্ঠ রামস্তোত্র প্রাতঃকালে যদি কোন 



সথর্্যস্তবম্। ১৪৭ 

মনুষাঃ স ক্ষিপ্রং জনিষ্ৃতিভয়ং তাপজনকং 

পরিত্যজ্য শ্রেষ্ঠং রঘুপতিপদং যাতি শিবদম্ ॥ ৯ 

ইতি জরীমদ্রামদা নপূজাপাদশিষা শ্রীমদ্ধংসদাসশিষোণামরদ।পাখ্য-কবিনা 

বিরচিতং শ্রমদ্রামচন্ত্রাষ্টকং সমাপ্তম্। 

সুধ্যস্তব। 

্রীনুর্যায় নযঃ। . বশিষ্ঠ উবাচ 
স্তবংস্তত্র ততঃ শান্ধঃ কৃষ্শো ধমনিসস্ততঃ 

রাজন্নীমসহশ্রেণ সহম্রংশুৎ দিবাকরম 1 ১ 

খিদামানন্ধ তং দৃ স্থর্থাঃ কৃষ্ণাত্মজৎ তদ! ! 

শ্বপ্পে তু দর্শনং দত্ব। পুনর্ধচনমত্রবীৎ ॥ ২ 

মন্তুয্য ভক্তিসহ বিশ্তুদ্ধভাবে ঠাঁঠি করে, তাহা হইলে তাপজনক 

জন্মমৃত্যু ভয় পরিহার করিয়া সে শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ মঙ্গলদায়ক রুপতি- 

পদে গমন করে ॥৯ 

সুষ্যস্তব | 

বশিষ্ঠ কহিলেন__হে রাঙ্গন! তাহার পর সাম্ব সেইথানে 
থাকিয়! সহত্ররশ্মি দিবাকরকে স্তব করিতে করিতে অতিশয় কশ 
'হইয়াছিলেন এবং তাহার সর্বশরীর শিরাব্যাপ্ত হইয়াছিল ॥১ ইহাতে 
হু্য কৃষ্ণপুত্রকে অত্যন্ত ক্রি দেখিয়া তাহাকে স্বপ্নে দর্শন দান 



১। ১6৮ স্তোত্ররত্বমাল।। 

শান্ব শান্ব মহাবাহো শুণু জান্বব তীস্ৃত | 
অলং নামসহন্রেণ পঠস্থেমং স্তবং শুভম.॥ ৩ 
যানি নামানি গুহ্ানি পবিত্রাণি শুভানি চ। 

তানি তে কীর্ভয়িষ্যামি শ্রত্বা বসাবধারয় ॥ ৪ 

ও বিকর্তনে। বিবন্বাংশ্চ মার্তণ্ডে। ভাঙ্করো! রবিঃ4 

লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমাল্লেশকচক্ষুগ্রহেশ্বরঃ ॥ ৫ 
লোকপসাক্ষী ভ্রিলোকেশঃ কর্তা হর্ত। তমিন্হা। 

তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ ॥ ৬ 

গভভ্তিহন্তডে। ব্রহ্মা চ সর্বদেবনমস্কৃতঃ | 

একবিংশতিরিত্যেব শুব ইষ্টঃ সদা মম । ৭ 

সে ৯০ ০০ শপ এ ৮ শা ০৩ ৩ শশী পীলাপীপীীশ্পীশ শা? টা পপি পা শা পতি পপর -শিশ্াশীশী শি তিিতি  শিশ তি শা উট এ শত শি শি 

করিয়! পুনর্বার এই বাক্য বলিয়াঁছিলেন ॥ ২শ্রীস্ধ্য বলিলেন--হে 
 জান্ববতী-পুত্র মহাবাহো। শান! ভ্ভামার কথ। শুন। সহশ্রনীম- 

" স্তবের প্রয়োজন নাই, এই স্তব পাঠ কর ॥৩ 
হে বস! যে নামগুলি গোপনীয় পাবত্র এবং শুভ সেই 

গুলি তেথার নিখট কহিতেছি। তুমি তাহা শুনিয়া! মনে 

করিধ। রাখ। (অবধারণ কর) ॥৪ 

বিকর্তন, বিবশ্বান্, মার্তৃ্, ভাস্কর, রবি, লোকপ্রকাশক 

শ্রমান্, লোকচক্ষু। গ্রহেশ্বর, লোকসাক্ষী, ত্রিলোকেশ কর্তা 
হর্ভা, তমিত্রহা, তপন, তাপন, শুচি, সপ্তাশ্ববাহন, গভস্তিহত 

বদ্ধ এবং সর্ববদেবনমন্কত ॥৫1৬ 



ুর্ধ্যস্তবূ। ৮১৪৪ 

শ্রীরারোগ্যকব্পশ্চৈব ধনবৃদ্ধিশস্করঃ | 
স্তবরাজ ইতি খ্যাতস্ত্রিু লোকেযু বিশ্রুতঃ ॥ ৮ 

য এতৈন মহাবাহো দ্ধ সন্ধ্যেহস্তমনোদয়ে । 

স্তোতি মাং প্রণতো। তৃত্বা সর্ধপাঁপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯ 
কায়িকং বাচিকঞ্চেব মানসং যচ্চ ছুফ তং । 

একভ্বপোন তৎ্সর্ধবং প্রণশ্ঠতি মমাগ্রতঃ ॥ ১০ 

এষ জপ্যশ্চ হোমশ্চ সন্ধ্যোপামনমেব চ। 

বলিমন্ত্রোহর্ঘামন্ত্শ্চ ধূপমন্ত্রস্তথৈব চ॥ ১১ 
অন্পপ্রধানে সানে চ প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে। 

পুজিতোহয়ং মহা মন্ত্রঃ সর্বপাঁপ (ব্যোধি) হরঃ শুভঃ ॥ ১২ 

এই একবিংশতি নামাত্মক স্তব আমার সর্বদ প্রিয়, শ্রী; ও 

আরোগ্যকর এবং ধনবর্দক ও যশস্কর ) ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ স্তবরাজ 

বলিয়। ইহা খ্যাত ॥৭1৮ 

ভে ম্হাবাহো।! যে প্রণত হইয়া উদয় ও অন্তকাল দুই 

সন্ধ্যা এই স্তব দ্বারা আমার স্তব করে সে সর্ধবপাপ বিমুক্ত ইয় 1৯ 

কায়িক বাচনিক এবং মানসিক যে পাপ তাহা "আমার অঞে 

একবার জপ করিলেই নষ্ট হয় ॥১৩ 

ইহ! জপের মন্ত্র ইহ হোমের মন্ত্রএবং ইহাই সন্ধ্যোপাসনা 
'ইহা। বলির মন্ত্র অর্থদানমন্ত্র ও ধৃপদান মন্ত্র ॥১১ 

অল্প নিবেদন, হ্বান, প্রণিপাত ও প্রদক্ষিণে এই মন পঠিত হইতে 
 সর্বব্যাধি নাশ করে এবং শুভফল  প্রদধান করে ॥১২। 



১৫০. স্তোত্ররত্বমাল।। 

এবমুক্তাতু ভগবান্ ভাস্করে! জগদীশ্বরঃ। 
আমন্ত্্য কষ্ণতনয়ং তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ ১৩ 

শাস্বোহপি শুবরাজেন স্বত্ব সপ্চাশ্ববাহনম,। 

পুভাত্মা। নীরুজঃ শ্রীমাংস্তশ্মাপ্রোগাঘিমুক্তবান্॥ ১৪ 

ূর্ধ্যাউকম.। 
সাম্ব উবাচ। 

আদিদেব নমন্তভ্যং প্রসীদ মম্ ভাস্কর । 
দিবাকর নমস্তভাং গুভাকর নমোহস্ততে ॥ ১ 

সপ্তাশ্বরথমারঢং প্রচণ্ডং কশ্যপাত্মজম,। 

শ্বেতপদ্মধরং দেবং তং সুধ্যং প্রণমাম্যহম.॥২ 
উপ শশী সপ পা ০ ২১ শীট শপ্ীীশী পি শি শশী শি ০ পাপ 

এই কথা বলিয়৷ ভগবান্ জগদীশ্বর সূর্ধ্যদেব কৃষ্ণ-তনয়ের নিকট 
বিদায় লইয়া সেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন ॥১৩। সাম্বও এই স্তৰ 
ছার! ূর্ঘযকে শব করিয়। পবিত্রচিত নীরোগ ও শ্রীযুক্ত হইয়া সেই 

ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হইলেন ॥ ১৪ ॥ 

ইতি তুরধ্যস্তবরাজ-অনুবাদ সমাপ্ত । 

সূরধ্যা্টক। 

সাম্ব বলিলেন। হে আদিদেব তোমাকে প্রণাম করি, হে. 
ভাঙ্র আমার উপর সন্তষ্ট হও। হে দিবাকর তোমাকে প্রণাম, ৰ 

ক্রি, হে প্রভাকক্ তোমাকে প্রণাম করি 1১ 

হে ু রধ্যদেব তৃমি সপ্ত-অর্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া! থাক, 



কূ্যাষ্টকমূ। * ১৫১ 

লোহিতং রধমারছ্জ সর্বলোক-পিতামহ্ম,। 

মহাপাপহরং দেবং তং স্্ধাৎ প্রণমাম্যহম ॥ ৩ 

ব্রৈগুণ্যঞ্চ মহান্ুরং ব্রহ্ম বিষু মহেশ্ব বম, 
মহাপাপহরং দেবং তং সুধ্যং প্রণমাম্যহম, ॥ ৪ 

বুংহিতং তেজংপুঞ্ঞ্চ বাধুরাকাশমেবচ। 

গ্রভুস্বং সর্বলোকানাং তং হুধ্যং প্রণমাম্যহম্ 1৫ 

বন্ধ কপুষ্প-সন্ধাশং হার-কুগুল ভূষিত ম্। 

একচক্রধরং দেবং তং স্যধ্যং প্রণমাম্যহম্ 0৬ 

তং সুর্ঘযং জগৎকর্তারং মহাীতেজঃ প্রদীপনম্ 
মহাপাপহরং দেব তং ্র্ধযং প্রণমামাহম্ ॥৭ 

তুমি কশ্যপের পুত্র এবং প্রচগুমুতি, তুমি শ্বেত পদ্মধারী দেব 

তোমাকে প্রণাম করি ॥২ তুমি রক্তবর্ণ, রথাক্নঢ, সর্বলোকের 

পিতামহ হ্রূপ, তুমি জীবগণের মহাপাপ হরণ করিয়! থাক 
হে সুর্য তোমীকে প্রণাম করি ॥৩ 

তুমি প্রবল বিক্রমশালা, তুমি ত্রিগুণমৃত্তি অতএব ব্রন্ধা বিষুঃ 
মহেশ্বররূপে অবস্থিত, এবং সর্বপাপহারী দেব, তোমাকে প্রণাম 
করি॥ ৪ তুমি তেজোরাশিময়। সুতরাং তেজে বাযু ও 'আকাশকে 
পরিব্যাপ্ত করিয়াছ, তুমি সমন্ত লৌকের প্রভু তোমাকে 
প্রণাম করি ॥৫ তুমি বন্কৃকপুষ্প-তুল্য রক্তবর্ণ, হার ও কুগ্ুল- 
ভূষিত এবং একচক্রধারী দেব তোমাকে প্রণাম করি ।৬ যিনি 

(ুধ্য ) জগতের কর্তা, মহাতেজঃপ্রভাবে প্রদীপ এবং মা" 

পাপহারী দেবত। তাহাকে ( সেই সুর্ধ্যকে ) প্রণাম করি 1৭ 



৯৫২ স্তোত্ররত্বমালা | 

তং হধ্যং জগতাং নাথং জ্ানবিজ্ঞান-মোক্ষদম্। 
মহাগাপহরং দেবং তং সুর্য্যং প্রণমাম্যহম্ ৮ 

র্য্যাষ্টকং পঠেন্নিত্যং গ্রহপীড়া-প্রণাশনমূ। . 

অপুতব্রো৷ লভতে পুত্রং দরিদ্র! ধনবান্ ভবেৎ ॥৯ 

আমিবং মধুপানঞ্চ ঘঃ করোতি রবেদিনে। 

সপ্ুজন্মভবেদ্রোগী জন্ম জন্ম দরিত্রতা 0১০. 

স্রীতৈল-মধুমাংসানি যন্ত্যজেত্তরবের্দিনে। 
ন ব্যাধি: শোক্দারিদ্র্ং হূর্যযলোকং স গচ্ছতি ॥১১ 

ইতি ্রশিবপ্রোং হুরযযাষ্টকং সমাপ্তম্ ॥ 

_ ঘিনি সমস্ত জগতের নাথ জ্ঞানবিজ্ঞান ও মোক্ষদায়ক: 
এবং মহাঁপাপহারী দ্রেবতা তাহাকে (সেই সুধ্যকে ) প্রণাম 

করি 1৮ ্ 

যে ব্যক্তি নিত্য গ্রহপীড়া-প্রণাশক এই ক্্যাষ্টক স্তোত্র 

পাঠ করে, সে অপুত্র হইলে পুত্র লাভ করে এবং দরিদ্র হইলে 
ধনবান্ হয় ॥৯ 

ষে ব্যক্তি রবিবারে আমিষ ভক্ষণ করে বা মদ্যপান 

করে, সে ষপ্ত জন্ম রোগী হয় এবং প্রতি জন্মে দরিদ্র হয় ॥১০ 
যেব্যক্তি রবিবারে শ্রী, তৈল, মদ্য এবং মাংস সেবা না 

করে, তাহার রোগ, শোক ও দরিদ্রতা থাকে না এবং সে ত্্ধ্য- 

লোকে গমন করে ॥ ১১ ॥ 

ইতি শ্রীশিব-কথিত বৃর্ধ্যাষ্টক সমাপ্ত । 



দেব্যপরাধক্ষমাপনস্তোত্র মূ । 

ন মন্ত্র নো যন্ত্র তদপি চ ন জানে স্ততিমূহো। 

ন চাহ্বানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্বতিকথা; | 

ন জানে মুদ্রান্তে তদপি চ ন জানে বিলপনং 

পরং জানে মোতস্তদনুনরণং ক্লেশছরণম্ ॥ ১ । 

বিধেরজ্ঞনেন প্রবিণবিরহেনালসতয়। 

বিধেয়া-শক্যত্বাত্তব চরণয়োর্ধাচুতিরভূৎ। 
তদেতত্ক্ষম্তবাং জননি সকলোদ্ধারিণি শিবে 

কুপুক্রোজায়েত কৃচিদপি কুমাত। ন ভবতি ॥২ ॥ 

দেব্যপরাধক্ষমাপন স্তোত্রম্ | 
আমি তোষার মন্ত্র জানিন[, তোমার যন্ত্র জানিনা, তোমার 

স্তি জানিনা! অথব। তোমার আবাহন ধ্যান বা স্তবের বাকাও 

জানিনা, আমি তোমার মুদ্র। জানিনা, অথবা কাতরতা! প্রকাশ 

করিতেও জানিনা, কেবল এই জানি মাতঃ! তোমার আশ্রয় 

গ্রহণ করিলেই সকল ক্লেশ নাশ হন্ধ ॥১ 

আমি তোমার অর্চিনার বিধি জানিনা, তাহার উপর নির্ধনত। 

ও আলস্যে করিয়৷ আমার কর্তব্যঙ্ষ্ঠানে শক্তি নাই, সেই কারণ 

তোমার শ্রীচরণে যে কিছু অপরাধ হইয়াছে, হে সকলের উদ্ধার- 
কারিণি শিবে ! আমার সে অপরাধ ক্ষম। কর। মাত: ! কুপুহ্ 

খানেক হই! থাকে কিন্ত কুমাতা কখনও হয়না ॥২ 



১৫৪ « স্যোত্ররত্বমাল। ৷ 

গ্ৃথিব্যাং পুন্রান্তে জননি বহবঃ স্তি সরলাঃ 

পরং তেষাং মধ্যে বিরলতরলোহহং তব স্ুতঃ | 

মদীয়োহয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নো তব শিবে 

ঝুপুজ্রোজায়েত ক্কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৩॥ 

জগন্সাতমণতস্তব চরণসেবা ন বচিতা 

ন বা দত্তং দেবি দ্রবিণমপি ভূয়ন্তব ময়! । 

তথাপিত্বং স্বেহং ময়ি নিরুপমং যত্প্রকুরুষে 

কুপুক্রোজায়েত ক্কচিদপি কুমাতা। ন ভবতি ॥ ৪ ॥ 

পরিত্যক্ত। দেব। বিবিধবি সেবাকুলতয়। 

ময় পঞ্চাশীতেরধিকমুপনীতে তু বয়সি 

হে জননি! পৃথিবীতে, তোমার অনেক পুত্র আছে, তাহার! 

সকলে সরলচিত্ব, কিন্তু আমি তাহাদের মধ্যে নিকষ তম, এক্ষণে 

হে শিবে! আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত হয় না, 

কারণ, কুপুত্র জন্মিয় থাকে কিন্তু কুমাতা কখনও হয় ন। ॥২ 

হে জগন্মাতঃ, হে মাতঃ ! আমি কোনও দিন তোমার চরণ 

সেবা করি নাই, কিংবা তোমার উদ্দেশে কোন দিন প্রচুর ধন 

দীনও করি নাই, তবুও ষে তুমি আমাকে এই নিরুপম ন্রেহ 
করিতেছ তাহার কারণ কুপুত্র জন্ষিয়া থাকে, কিন্ধু কুমাতা কখনও 
হয় না ॥ ৃ 

আমি নানাবিধ ক্লেশসাধ্য সেব। ভয়ে দেবতার্দিগকে পরিত্যাগ 

করিয়াছি, এবং এক্ষণে আমার পঁচাশীর, অধিক বয়স হইয়াছে ; 



দেব্যপরাধক্ষাপন-স্তোন্রম ৷ 7 ১৫৫ 

ইদানীং চেম্মাতস্তর যদি কুপানাপিভবিত। 
নিরালম্বো৷ লম্বোদরজননি কং যামিশরণম্ ॥ € | 

ক্বপাকো জল্লাকো ভবতি মধুপাকোপমগির। 
নিরাতস্কো রক্কো বিহরতি চিরং কোটিকনকৈঃ। 
তবাপর্ণে কর্ণে বিশতি মনুবর্ণে ফলমিং 

জনঃ কোজানীতে জননি জপনীয়ং জপবিধো ॥ ৬ ॥ 

চিতাভস্মালেপে! গরলমশনং দিকৃপটধরো 

জটাধারী-কণ্ঠে ভূগপতিহারো পশুপতিঃ। 

কপালী ভূতেশে। ভজতি জগদীশৈকপদবীং 

ভবানি ত্ব্পাণিগ্রহণ-পরিপাটী ফলমিদম্ ॥ ৭॥ 
পে পপাপশ্পপাপাসাসপাসী পাস পপ পা সপ ৯ পেশী 

মাগে।! এখনও যদি আমার উপর তোমার দয়া না! হয়, হে 

লঙ্বোদরজননি ! নিরাশ্রয় আমি আর কাছার শরণ লইব? ৫ 

চণ্ডীল প্রভৃতি অন্ত্য জাতি মধুর বাক্যবর্ধী হয় এবং নির্ধনও 
নির্ভয়ে কোটি স্বর্ণের উপরে বিচরণ করে, হে অপর্ণে, হে জননি! 

তোমার মন্ত্রবর্ণের কর্ণে প্রবেশের এই ফল, আর তোমার এই 

মন্ত্র জপ করিলে যে কি ফলহদ্ব তাহা! কে বলিতে পারে ? ॥৬ 

হে ভবানি! চিত৷ ভম্ম ধাহার অন্ুলেপন, গরল ভক্ষা, 

[দঙ্মগ্ডল বস্ত্র, মন্তকে জটাভার, কণ্ঠে সর্পহার, নরমস্তকের অস্থি 
পাত্র, ভূতগণ অন্চর, নেই পণুপতি ষে জগদীশ্বরের পদবী লাভ 

'করিয্বাছেন, তাহা বোধ করি, মাগো! তোমাকে বিবাহ করিবার 
ফল।।৭ * 



১৫৬০ স্তোত্ররত্বমালা। 

গন মোক্ষন্ত(কাজ্ষা। ন চ বিভববাগ্চাপি চন মে 

ন্ বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি সুখেচ্ছাপি চ ন্ পুনঃ । 
অতস্ত্াং সংযাচে জননি জননং যাতু মমকৈ 
মুড়ানী রুদ্রাণী শিবশিবভবানীতি জপতঃ ॥ ৮। 

নারাধিতাসি বিধিনা বিবিধোপচারৈঃ 

কিং রূক্ষচিস্তনপরৈন“কৃতং বচোভিঃ। 

শ্যামে তমেব যদ্দি কিংচন ম্যানাথে 

ধসে কৃপামুচিতমন্থ পরং তবৈব ॥ ৯ 

আপতহস্থ মগ্ঃ স্মরণং ত্বা্টায়ং করোমি দুর্গে করুণার্ণবেশি 

টনৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েখাঃ ক্ষুধাতৃষার্তীজননীং স্মরন্তি ॥১, 

মাগে। ! আমি মুক্তির আকজ্| করি না,এবধ্যলাভেও আমার 

বাঞ্চ। নাই, আর হে শশিমুখি! আমার জ্ঞানের বাসনা (অপেক্ষা) 

'অথব! হুখের ইচ্ছাও নাই। মাগে ! তোমার নিকট এই ভিক্ষা 
করি, যে আমার জীবন ( জন্ম ) যেন মুড়ানী, রুদ্রানী, শিব শিব 

ভবানী এই নাম জপ করিতে করিতে অতিবাহিত হয় ॥৮ 

মাঃ! আমি কোনও দিন বিশিপূর্ববক বিবিধ উপচারে 

তোমার পূজা! করি নাই, কিন্তু নীরদ চিন্তাযুক্ত বাক্যে ( কুটতর্কে ) 
কি অকার্ধ্যই ন! করিয়াছি! হে শ্তাম।! এক্ষণে নিরাশ্রয় আমি, 
দি আমার কিছু উপকার কর। মাগে!! আমাকে তোমার 

রুপা! করা উচিত $৯ 

হে ছুর্গে, হে করুণীম়ি, হে ঈশ্বরি! আমি বিপদে. পড়িয়। 



দুর্গা্কমূ। ১৫৯ 

জ্গর্দন্ব বিচিত্রমত্র ক্ষিং পরিপূর্ণীকরুণাস্তি চেন্মরি | 
অপরাধপরং পরাবৃতং নহি মাতাসমুপেক্ষতে সুতম্ ॥ ১১ ॥ 
মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপদ্বীত্বৎসমানহি । 

এবং জ্ঞাত্ব। মহাদেবি যথাযোগ্যং তথাকুরু ॥ ১২॥ 

ইতি শ্রীশঙ্করাচাধ্যবিরচিতং দেব্যপরাধক্ষমাপনস্তো ত্রম্। 

ছর্গাষ্টকমূ। 
নমন্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে নমন্তে জগদ্ধ)াপিকে বিশ্বরূপে। 

নমন্ডে জগদন্দ্য-পাদারবিন্দে নমস্তে জগত্বারিণি ভ্রাঠি দুর্গে ॥ ১ 
টি স্ল লীলিল উল লিএ এস লিও ক 

তোমার স্মরণ করিতেছি, আমার ইহা শঠত৷ মনে করিও না, 

কারণ সন্তান ক্ষধার্ত তৃষ্ণার্ত হইলে জননীকে স্মরণ করে ॥১০ 

হে জগন্মাতঃ ! আমার উপর যে তোমার পূর্ণ করুণ। হইবে, 

ইহাতে বিচিত্র কি আছে? পুত্র শত শত অপরাধে পরিবৃত 

হইলেও মাতা পুজ্রকে উপেক্ষ। করেন ন1॥১১ 

হে মহাদেবি! আমার সমান পাতকী নাই আর তোমার 

সমন পাপী শাই। ইহ| বিবেচনা করিধ| যাহ| উচিত 
হয় কর ॥১২ 

ইতি শহ্করাচার্ধ্যকৃত অপরাধক্ষমাপন স্তর সমাপ্ত। 

সী পসী পপির শশী িীপিরিসদাপপাসিপানিপসাপ িপিসপাপ্ষি ০ সপ 

দুর্গাউক। 
হে শিবে! তুমি সকলের আশ্রন্দাত্রী, দয়াময়ী দুর্গ, তোমাকে 

প্রণাম করি, তুমি জগত্ব্যাপিকা ও বিশ্ব! তৌমাকে প্রণাম করি, 



১৫৮ স্তোত্ররত্ুমাল।। 

নমন্তে জগচ্চিন্তামান-স্বরূপে নমন্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে। 
নমন্তে সদানন্দনন্দ-শ্বরূপে নমস্তে জগন্তারিণি ত্রাহি দুর্গে 1২ 

অনাথন্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরন্ত ক্ষুধার্কন্ত ভীতন্ত বদ্ধস্য জন্তোঃ । 

ত্বমেক1 গতির্দেবি নিস্তারকত্র নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৩ 

অরণ্যে রণে দারুণে শত্রমধ্যেহুনলে সাগরে প্রীস্তরে রাজগেহে। 

ত্বমেক। গতিদেঁব নিস্তারহেতু-নমন্তে জগত্তাবিণ ত্রাহি দুর্গে ॥ ও 

সমস্ত জগং তোমার পাদপদ্ম পূজা করে, তোমাকে প্রণাম করি 

তুমি জগতের ত্রাণকারিণী দুর্গ; তোমাকে প্রণাম করি, তুমি 
আমাকে পরিত্রাণ কর। ১॥ 

সমস্ত জগৎ তোমার স্বরূপ চিন্তা করে, তোমাকে প্রণাম 

করি, তুমি মহাযোগিনী ও জ্ঞানরূপ। তোমাকে প্রণাম করি, তুমি 

সদানন্দের (শিবের ) আনন্দ স্বরূপ! তোমাকে প্রণাম করি, তুমি 

জগতের ত্রাণকারিণী দুর্গী তোমাকে প্রণাম করি, তুমি আমার 

গরিব্রাণ কর। ২। 

তুমি নিরাশ্রয়, দীন, তৃষ্ণার্ত, ক্ষুপার্ত; ভীত ও বদ্ধ জীবের 

একমাত্র গতি ও নিস্তারকারিণী। তুমি জগভের ত্রাণকারিণী 

দুর্গা ভোমাকে প্রণাম করি ? তুমি আমার পরিত্রাণ কর। ৩। 

হে দেবি! অরণ্যে, দারুণ রণস্থলে, শক্র মধ্ো, অগ্রিতে, 

সাগরে, দুর্গম স্থানে, রানদ্বারে তুমি একমাত্র গতি ও নিস্তার, 

হেতু । তুমি জগতের ত্রাণকারিণী দুর্গ! তোমাকে প্রণাম করি, 

তুমি আমার পরিত্রাঞকর। ৪। 



তর্গাষ্টকম্। ১৫৭৯) 

অপারে মহাছুস্তরেহত্যস্তঞ্ধোরে বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাং। 
ত্বমেক! গতিদে'বি মিস্তারনৌকা নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥৫ 

নমশ্চগ্ডিকে চণ্ডদৌর্দগুলীলা-সমুতখপ্ডিতাখগঁলাশেষভীতে । 
ত্বমেক! গতিবিদ্ব-শন্দোহহন্ত্ী নমন্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৬ 

ত্বমেক।জিতারাধিতা! সত্যবাদি-্যামেয়াজিতা ক্রোধন। ক্রোধনিষ্টা । 

ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুমুম্ণ! চ নাড়ী নমস্ডে জগন্তারিণি ত্রাহি ছুর্গে 1৭ 
নমে। দেবি দুর্গে শিবে ভামনাদে সরশ্বত্যরুত্বত্যমোঘন্বৰপে। 

বিভৃতিঃ শচী কালরাত্রীঃ দতী ত্বং নমন্তে জগন্তারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥৮৮ 

ূ হে দেবি: অপার সুতুশ্থর “অতি, ঘোর বিপদ্সাগরে যে. 

সকল জীব মগ্ন হয়, তুমি তাহাদের নিস্তারের নৌকা স্বরূপা। 
তুমি জগতের ত্রাণকাগিণী দুর্গা তোমাকে প্রণাম করি; তুমি 

আমার পরিত্রাণ কর। €। 

হে চণ্ডিকে ! তুমি প্রচণ্ড ভুজবলে অনায়াসে ইন্দ্েব অশেষ 

ভর খণ্ডন করিয়াছ, তোমাকে প্রণাম ধরি, তুমি একমাত্র গতি ও 

সমস্ত বিস্নাশিনী। তুমি জগতের ত্রাণকারিণী দুর্গা তোমাকে 

প্রণাম করি ; তুমি আমার পরিভ্রাণ কর । ৬। 

তুমি অদ্বিতীয়া, বিষ আরাখিতাঁ, সত্যবাদিনী অসীমা অপরা- 
জিতা, সন্তুষ্ট ও ক্রোধনিষ্ঠ €( ভক্তের উপরি সন্তুষ্ট ও অভক্তের 
উপরি ক্রোধনিষ্ঠ)। তুমি ইড়া, পিঙ্গলা ও স্ুযুম্না নাঁড়ী। 

তুমি জগতের ত্রাণকারিণী দুর্গা তোমাকে প্রণাম করি! তুমি 
আমার পরিত্রাণ কর। ৭। 

তুমি দেবী দুর্গা, শিব|, ভীমনার্দিনী, সর্থ রা অরুষ্ধতী, সত্য-. 



১৬৩ স্ঞোত্ররত্বমাল।। 

শরণমসি সুরাণাং পিদ্ধবিষ্ঠাধরাণাং 

মুনি-দস্থজ-নরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতাম্বাং। 

নৃপতিগৃহগ ভানাৎ দস্থাঁভি রাবৃতানাং 

ত্বমসি শরণমেকা দেবি ছে প্রসীদ ॥ ৯ 

ইতি ছুর্গাষ্টকং স্মাঞ্চম্। 

ভবান)ষ্টক-স্তোত্রম | 

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুনদাত। ন পুত্রে। ন পুরী ন ভূত্যে। ন ভর্তা 
ন'জায়া ন বিদ্যা নবুন্তির্ম মৈব গতিস্তং গতিস্তং ত্বমেক। ভবানি ॥১। 

ভবান্কাবপারে মহছুঃখভীরৌ পঞ্চাত প্রকামী প্রলোভী প্রমত্বঃ 

কৃমার্গক্বজ্জুপ্রবদ্ধঃ সদাহং গতিন্তং গতিত্বং ত্বমেক! ভবানি ॥ ২ ॥ 

ত্বব্বপ। তোমাকে প্রণীম করি। তুমি বিভূতি শচী, কালরাত্রি ও 

সতী; তুমি জগতের ত্রাণকারিণী ছর্গ। তোমাকে প্রণাম করি। 
তুমি আমার পরিত্রাণ কর। ৮। 

তৃমি দেব, সিদ্ধ, বিগ্তাধর, মুনি, দৈতা ও মনবদিগের এবং 

ব্যাধিপীড়িত, রাজন্বারগত, দন্্যপরিবুত জনগণের একমাত্র 

আশ্রর। “হ দেবি দুর্গে তুমি সন্ষ্ট হও।9। 

ভবান্যঙষ$টক । 
হে ভবানি! আমার পিতা নাই মাত। নাই, বন্ধু দানকর্তী, 

পুত্র কন্ত। ভৃত্য ভর্তা জায়া কেহই নাই; আমার বিছ্ভা বা কোনও 

রূপ জীবিক। নাই' তুমি গতি, তুমিই আমার একমাত্র গতি। ১। 
ছে ভবানি। 'অভিশয় কামী লোভী এবং 'প্রমত্ব আমি, 



ভবান্যষ্কম্। ১৯৬১ 

ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং ন জানামি তন্ত্র ন চ স্তাত্রমন্তরং। 

ন জানামি পৃঞ্জাং ন চ ম্ভীসঘোগং গতিম্থং গতিস্ত্রং তবমেক। ভবানি ॥৩ 

ন জানামি পুন্যৎ ন জানামি তীর্থ, নব্দানামি নুক্তিং লয়হ্থ। কধাচিৎ 

ন ছ্গানামি ভক্তিৎ বতং বাপি মাতর্গতিস্ গতিস্তং স্বমেকা 

ভধানি ॥ ৪ ॥ 
কুকম্মী কুদঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাস: কুলাচারহীনঃ কদাচারলীন:। 

কুদৃষ্টি: কুবাকা-প্রবৰঃ সদাহং গতিন্বং গতি্থং ত্বমেক। ভগানি 1৫) 

মহাছুঃখঙ্রনক ভয়ানক অপার তবদাগরে পূতিভ হ্ইক্লাছি ; 

আমি কুমা্গরূপ দৃঢ় রজ্জতে বদ্ধ। তুমি আমার গণ্চি, তুমিই 
একমান্ত্র গতি । ২। 

হে ভবানি! আমি দান ধ্যান যোগ, তন্ত, স্তোন্ত্মন্ত্র কিছুই 

জানি না। আমি তোমার পৃ্জ। বা ন্তাযোগ জানি না। তুমি 
আমার গতি, তুমিই একমাত্র গতি । ৩। 

হে ভবানি! আমি পুণ্য, তীর্থ, মুক্তি বা লয় কিছুই জানি 
না, অথবা হে মাতঃ আমি ভক্তি বা নিয়মও জানি ন, তুমিই 
আমার গতি, তুমিই একমান্ত্র গতি। ৪। 

হে ভবানি! আমি কুকশ্দাচারী, কুলঙ্গী। কুবুদ্ধি, কুত্তৃত্য,, 
কুলাচারহীন হইয়। কদাচারে লীন হইয়্াছি। আমার কুংসিৎ. 

বিবনে দৃষ্টি এবং কুবাক্যে আমি রত, অতএব তুমি আমার গতি, 
তুমিই একমাত্র গতি । ৫ | 

৯৯ 



১৬২ স্তোত্ররত্বমাল]। 

প্রজেশং রমেখং মহেশং স্থরেশং দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা 

কদাচিৎ । 

ন জানামি চান্যং সদাহং শরণ্যে গতিস্্ং গতিস্ত্ং ত্বমেকা ভবানি 1 

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাদে জলে চানলে পর্বতে শত্রমধো। 

অরণো শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি গতিস্তং গতিস্তং ত্বমেকা ভবানি।" 

অনাথো দরিদ্রে। জরারোগযুক্তো। মহাক্ষীণদীনঃ হীদাজাড্যবন্ধ :। 
বিপততিং প্রবি্ঃ প্রবুদ্ধ নদাহং গতিস্বং গতিস্তং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৮ 

ইতি শ্রীমচ্ছস্করাচারধ্য-কত-ভবান্তষ্টকং সমা প্রমূ। 

হে ভবানি! ব্রন্ষা, বিষ, "মহেশ্বর। ইন্্র, কুষ্য, চন্ত্র বা অন্ত 

'কাহাকেও কখনও আমি জানি না। তোমাৰ শরণ লইয়াছি 
তুমিই আমার গতি, তুমি একমাত্র গতি। ৬। 

. হেভবানি! আমি তোমার শরণ লইয়াছি। তুমি বিবাদে 
বিষাদে প্রমাদে (ভ্রমে ) প্রবাদে জলে অগ্রিতে পর্বতে শক্রমধ্যে 

এবং অরণ্যে সর্ধদা আমাকে রক্ষা কর। তুমি আমার গতি, 
তুমিই একমাত্র গতি। ৭। 

হে ভবানি! আমি শিরাশ্রর, দরিদ্র, জরারোগগ্রস্ত। অত্যন্ত 
ক্ষীণ দীন, জড়ভাষী; বিপদে পতিত হইলেই আমার চৈতন্য 

ইয়) অতএব তুমি আমার গতি, তুমিই একমাত্র গতি । ৮। 

ইতি শ্রমচ্ছঙ্করাচাধ্য কৃত ভবান্ত্ক লমাণ্ু। 



অপরাধভগ্জন-স্তোত্রমূ | 

প্রাগ্দেহস্থে। যদসং তব চরণযুগং নাশ্রিতোনার্চিতোইহং । 

তেনাগ্যেই কীন্তি বগৈর্জঠরজদহনৈবর্শধ্যমানে। বলিষ্টেঃ। 
স্থিত্বা জন্মান্তরে নো পুনরিহ ভব ত1 ক্কাশ্রয়; কাপি সেবা, 

ক্ষন্তবে। মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ১1 

বালো বালাভিলাধৈর্জডিতজড়মতি-ব?ললীলাপ্রসক্তে! 
নস্বাং জানামি মাতঃ কলিকলুষহর|ং ভোগমোক্ষৈকদাত্রীম্। 

নাচারে। নাপি পুজ। ন চ বজনকথ! ন শ্রুতিনৈব নেব! 

্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥২1 

অপরাধতপ্জীন স্তোত্র। 

হেআদ্যে! আমি পুৰ্ব জন্মে দেহ ধারণ করিয়া তোমার 

চরণ যুগল আশ্রর কর নাই বা অর্চনা করি নাই সেই হেতু 
প্রবল_অকীন্তি সমূহ ও জঠরাগ্রি কতক আমি পীড়িত হহয়াছি, আর 
জন্মান্তর অর্থাৎ ইহ জন্ম লাভ করিয়াও কখন ৪ তোমার আশ্রয় 

গ্রহ। অথব। সেব। করিলাম ন।) অতএব হে বিস্তারিত' দশনে, স্থে 

কামরূপে ( শ্বেচ্ছারূপধাপিণি) হে করালে, আমার অপরাধ ক্ষমা! 

কর। ১। 

বাল বালাভিলাষে জড়িত এনং জড়বুদ্ধি থাকিয়া! বাল্য- 

ক্রীড়ান্স আপক্ত ছিলাম, হে মাতঃ!' তখন 'কলিকলুধহারিণী এবং 

 ভোগ্মোক্ষদাগ্িনী তুমি তোমাকে জানি ।নাই,1-ছমার আচার 



১৬৪ স্তোআ্বহমাল।। 

: প্রাপ্তোহহ্ং ষৌবনঞ্চেদ্বিষধরসদৃশৈরিক্্িমৈষ্টগাতো 
নষ্টপ্রজ্ঃ পরস্ত্রীপরধনহরণে সব্বদ। সাভিলাষঃ। 

তৎপাদাভ্ভোজধুগ্পং ক্ষণমপি মনসা ন স্থতোহহং কদাশি 

ক্ষম্তব্যে। মে২পরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥৬ 

প্রৌটে ভিক্ষাভিলাধী হুতছুহিতৃকলত্রার্থমন্জাদি চেষ্টঃ 

কক প্রাঞ্চঃ কুত্র যামীত্যনিশমনুদিনং চিন্তয়া জীর্ণদেহঃ | 

ন তে ধ্যানৎ ন চাস্। ন চ ভজনবিধিন্শমসংকীর্ভনং বা 
ক্ষক্তব্যে। মেইপরাধঃ প্রকটিতরদ্দনে কামরূপে করালে ॥98 

ও পলক ৮০ ২ ৯৮৭৪ শা পপি বস শ৯ শশা ৩ ০ পাশ শীত শা পপি পাকি 7 

পুজ্জ] যজ্নকথ। শ্রবণ ব। সেবা ছিল; না, অতএব হে বিস্তারিত 

দ্বশনে, হে কামরূপে, হে করালে আমার অপরাধ ক্ষম। কর।২। 

আমি যৌবন লাভ করিলে সর্প তুল্য ইন্জ্িয় সম দ্বার! দ্- 

কলেবর হইয়াছিলাম, তখন আমার বিবেকনুদ্ধি নষ্ট হইয়াছিল 

এবং পরন্্ী ও পরধন হরণে সর্বদা আমার অভিলাষ হইত, 

কখনও ক্ষণকালের নিমিন্ত তোমার পাদপন্স যুগ্ধু মনেও চিন্ত। কৰি 

নাই, অতএৰ হে বিস্তারিত দশনে, হে যথেচ্ছন্রপ-ধারিণী হে 

করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ৩। 

আমি প্রো অবস্থায় স্ত্রী পুত্র কন্তার ভরণ নিমিত্ত অক্রাদির 

চেষ্টায্ব রত ও ভিক্ষাভিলাষা হইয়! কোথায় পাইৰ এবং কোথায় 

'যাইব, রাত্রিপ্দিন এই চিন্তায় জীর্ণদেহ হইয়াছি, তোমায় ধ্যান, 
আস্থা, ভজন ব। নামসংকীর্ন করি নাই, অতএব হে বিজ্বাবিত 

| হশলে, ছ্ছে স্ষেজ্ছারূপে ছে করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ৪1 



অপরাধ ভঞ্জন স্টোত্রম্। ১৬৫ 

বৃদ্ধত্তে বুক্ধিীন: কৃতবিবর্শতন্ুঃ শ্বাসকাসাতিলারৈঃ 
কন্মানর্থোইক্ষিহীনঃ প্রগলিতদশনঃ ক্ষুৎপিপানাভিভূতঃ। 
পশ্চান্তাপেন দর্থো মরণমন্রদিনং ধোয়মাত্রং ন চান্তং 
ক্ষস্তবো। মেইপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ৫ ॥ 

কৃত্বা সানং দিনাদে কচিদাপ সলিলং নাহিতং নৈব পুষ্পং 
নো নৈবেগ্যাদি চেষ্টা! কচিদপি ন কৃতা নাপি ভাবে ন ভক্তিঃ , 
ন ন্যাসোপনৈবপূজানচ গুণকথনং নাপি চচ্চ! রুৃতাতে 
ক্ষস্তবো। মেইপরাধঃ 'প্রকটিতরদনে কামকূপে করালে ॥ ৬॥ 

জানামি ত্বাং ন চাহং ভবভয়হরণীং সর্ব পিদ্ধপ্রদাত্রীং 

নিত্যানন্দোদয়েশীং নিগমফ লময়ীং নিত্য শীলাদয়াঢ্যাম্। 
মিথাকা্ধ্মাভিলাবৈরহ্থদিনমভিত: সী ডিতো ঢুখেসংবৈঃ 
ক্ষস্তব্যো। মেশপরাধঃ প্রকটিতব্দনে কামরূপে করালে ॥৭॥ 

এক্ষণে বৃদ্ধকালে বুদ্ধিহীন এবং শ্বাসকান অভিসারাদি € রোগে 

অবসন্ধদেহ হইয়া সকল কন্দের অযোগা হইয়াছি দৃষ্টিশক্তি নাই, 
নন্ত পতিত হইয়াছে এবং ক্ষুধ! তৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া থাকি এবং 

অনুতভাপে দগ্ধ হইয়| নিরন্তর এক মরণ মাত্র ধোয় হইয়াছে, আর 

কিছুই চিন্তার বিষয় নাই অতএব হে বিস্তারিত দশনে, হে স্বেচ্ছ।- 

ব্ূপে হে করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ৫। 

আমি কোনও দিন প্রাতঃকালে ত্নান করিয়া জল ব। পুষ্প 

আহরণ করি নাই বা নৈবেধ্যাদির চেষ্ট করি নাই আমার ভাৰ 

ৰা ভক্তি ছিল না; তোমার স্তান, পৃ গুণকীর্তন বা চর্চা! করি 

লাই, অস্ত এব হে বিষ্কারিত দশনে হে স্সেচ্ছাক্কপে করালে জামার 
স্মপরাধ কমা কর ।৬। 

তৃষি ভবতরহারিবী, সর্কালিছিযার়িনী, নিতঠাননত্রমাত্রী বেগ. 



১৬৩৬ স্তোত্ররত্ব মালা। 

কালাত্রস্থামলাদ্দী বিগৰিতচিকুরা খড়ামুণ্ভিরামা 
ভ্রাসত্রাণেষ্টদাত্রী কুণণগণশিরোমালিনী দার্ঘনেত্র। 

ংসারস্তৈকমারা মনসি ন চ কদা ভাবিত। ভাঁবনাতিঃ 

ক্ষস্তব্যে মেহপরাধঃ গুকটিতরদনে কামরবধপে করালে ॥৮॥ 

ব্রহ্মা বিষ্ুম্তথেশঃ পরিণমাত সদ! তৎপদাস্ভোজযুগ্মং 

ভাগ্যান্ডাবান্ন চাহং ভবজননি ভবৎ-পাদ্পদ্ম* ভঙগামি। 

নিত্যং লোভৈঃ প্রমোহৈঃ কৃতবিবশমতিঃ কামুকস্বাং প্রযাচে 

ক্ষম্তব্য! মেইপরাপঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥৯ 

ফলমযী নিতালীলা ময়ী ও দয়াময় আম (কস্ত তোমাকে জানিলাম 

না, কেবল মিথা। কারের অভিলাষ প্রতিদিন দুঃখে পীড়িত হই, 

অতএব হে বিস্তারিত দশনে স্ষেচ্ছাক্ূপে করালে আমার অপরাধ 

ক্ষমা কর। ৭। 

তুমি কষ্ণমেঘের ন্যায় শ্যামাজী মুত্তকেশী, খড়গ ও মুণ্ড 
ধারণ অভিরামা, স্রাসিতের ভয়হারিণী, ইষ্টদাত্রী, রাক্ষস মস্তকের 

মালাধারিণী, বিশাল নয়ন।, সংসারের একমাত্র সারা, আমি কিন্তু 
কোনও দিন, তোমাকে চিত্তাতেও ভাবি নাই অতএব হে বিস্তা- 

বিত দশনে হে ম্বেচ্ছারূপে করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ৮। 

অন্ধ বিষুও মহেশ্বর সর্বদা! তোমার পাদপদ্ম ছয়ে প্রণাম 

করিয়া থাকেন, কিন্তু হে ভব জননি, আমি ভাগ্য অভাবে তোমার 

পাদপল্প ভজন! করিলাম না, সতত লোভ ও মোহে বিবশ মতি 

এবং কামুক আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি হে বিস্তারিত 

দশ্দ্ হে হ্বেদ্ছান্ধুপে করালে আমার অপরাধ ক্ষম! কর | 2 



অপরাধভঞ্জন স্তোত্রম্। ১৬৭ 

রাগছেষৈঃ প্রমত্: কলুষযুততন্থঃ কামনাভোগলুক্:, 

কাধ্যাকার্ধ্যাবিচারী কুলমতিরহিতঃ কৌলসগৈ বিহীনঃ। 

ক ধ্যানস্তে ক চাচা কচ মন্থ্পনং নৈব কিঞিৎ কতো হহুং 
ক্ম্তব্যে! মে২পরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥১১॥ 
রোগী দুঃখী দরিদ্রঃ পরবশকুপণঃ পাংশুলঃ পাপচেতাঃ 

নি্রালন্ত গ্রসক্তঃ শ্বজঠভরণে সর্ববদ! বাাকুলাত্ম। । 

কিন্তুৎ পৃ্জাবিধানং কু চ মন্ুজপনং ক্কানুরাগঃ ক চাস্থা 

ক্ষম্তব্যো মেইপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে 1১১ ॥ 

মিথ্যা ব্যামোহরাগৈঃ পরিবৃতমনসঃ ক্রেশলজ্ঘাবৃতস্থ, 

্ষুতুড় নিদ্বাস্থিতস্ত স্মরণবিরহিনঃ পাপকর্ম প্রবৃত্েঃ। 
দারিত্রস্ত ক ধশ্মঃ ক চ ভজনবিধিঃ ক স্থিতিঃ সাধুসগে 
ক্ষস্তব্যো মেইপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে 1 করালে ॥১২॥ 
সাপ পশপাপীশশাশিট শশী শিপ েশাশ শী্পীীশীপপাশীশশীশিসীশীট শপাপপশিপাশপীপিস্পাশস পু 

রাগছ্েষে (প্রিয্বস্ততে অনুরাগ এবং বং অপ্রিয় বস্ততে ঘ্বেষ)। 
প্রমৃত্ত, পাপযুক্ত দেহ, কামন। ও ভোগে লুব্ধ, কার্ধ্যাকাধ্য বিচাঁর- 
হান, কুলাচার রহিত এবং সাধুসঙ্গহীন আমি, তোমার ধ্যানই বা 
কোথায় পৃ্জাই কোথায় এবং মন্ত্র্গপই বা! কোথায়, আমি কিছুই 
করিলাম না, অতএব হে বিস্তারিত দশনে স্বেচ্ছার্ূপে করালে 
আমার অপরাধ ক্ষমা! কর। ১*। 

আমি রোগী ছুংখী, দরিদ্র, পরবশ ব্ূপণ নীচাশগ্ন পাপিষ্ঠ নিদ্রা 
ও আলম্তে আপক্ত এবং নিজের জঠর পূরণে সর্বদ। ব্যাকুলচিত্ত ; 
তোমার পুঞ্জ৷ বিধান কিনধপ, মন্ত্র জপই কোথায়, এবং অঙ্র্কাগ 
আস্থাই বা কিরূপে হইবে? অতএব হেবিস্তারিতদ্বশনে কামরূপে, 
করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ১১। 

মিথ্যা অতি মুগ্ধতা ও অনুরাগে আবৃত চিত, ক্রেশ সমূহে 



১৬৮ স্তোত্ররতমাল। 

মাতন্ত/তশ্ত দেহাজ্জননী ঈঠরগণ্তা বদালন্বদেহ- 

ভুংকর্ী! কারযিত্রী করুণগুণমন্রী কশ্মদেহন্বরূপ] | 

স্বং বুদ্ধিশ্চিনসংহ্থা-প্যহমপি ভবতী সর্বমেতত্বদর্থং 

ক্ষস্তব্যো মেংপরাধঃ গ্রকটিতরদনে কামবূপে করালে ৪১৩ 

/হং ভূমিত্বং জলৌধ-স্বমসি হত বহস্বং জগদ্াযুব্ূপা 
'স্বপ্কাকাখে। মনশ্চ প্রতিরপি মহংপুর্ববকা-হংকৃতিশ্চ | 

আত্মা এবাসি মাতঃ পরমিহ ভব্তী ত্বপরং নৈব কিঞ্চিং 

ক্ষস্তব্যো মেহপরাধ: গ্রকটতরদনে কামরূপে করালে 1১৪। 
নদ পপি পাস 

রা ২. সপ পপ (০১৩, 4 

পরিরত, বা তৃষা ও নি্ান্থিত, স্ররণ(িহীন, পাপকশ্ প্রন 
-এবং দরিদ্রের (আমার ) ধন্ম, ভজনবিধি বা সাধুসঙ্গে অবস্থিতি 

কি প্রকারে হইবে অতএব হে বিস্তারিতদশনে কামরূপে করালে 

কমার অপরাধ ক্ষমা কর। ১২। 

. আমি পিতৃ দেহ হইতে মাতৃগর্ভস্থ হইয়া, এই দেহ লাভ 
করিয়াছি কিন্তু তুমি কন্রী' কারঘ্িত্রী করুণ গুণময়ী ও কণ্মদেহ 
কূপ; ॥ তুমিই চিত্তের বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, সুতরাং সকলই তোমার 
নিমিত্ত, অতএব হে বিস্তারিতদশনে কামরূপে করালে আমার 
পরা ক্ষম] কর। ১৩'। 

তুমি ভূমি, তুমি জল, তুমি অগ্নি. মি জগৎ, তুমি বায়ু, 
কাশ মন প্রকৃতি, মহত্ত্ব অহঙ্কার আত্মাও তৃমি; হে মাত; 

মি পর আর কিছুই নাই অভএব হে বিস্তারিতদপনে কানরূপে 
কিরানে জামার পরাণ ক্ষম! কয় ।.১৪। 



অপরাধ ভঞ্জন স্টোত্রম্। ১৬৯ 

ত্বং কালী ত্বঞ্চ তার। ত্বমসি গিরিন্থতা হুম্দরী ভৈরবী ত্বং 

ত্বং দুর্গা ছিন্মস্তা ত্বমসি চ ভূবন! ত্বঞ্চ লক্ষ্মী: শিব! ত্বং। 

ধূম৷ মাতঙ্জা ত্বং ত্বমসি চ বগল। মঙ্ল। হিস্কুলাখ্য। 

ক্ষস্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামন্ধপে করালে 7১৫॥ 

স্তোত্রেণানেন দেবীং পরিণমতি জনে ঘঃ সদ। তক্তিষুকো, 

ুষ্বীত্তিং দুর্গসঙ্ঘং পরিভবতি সদা বিদ্বুতাং নাশমেতি 

নাধিব্যাধি: কদাচিৎ ভবতি যদি পুনঃ সর্বদা সাপরাধ:ঃ, 

সর্ববং তকামরূপ। ত্রিতুবনজননী ক্ষাময়েহ পুস্রবুদ্ধা ॥ ১৬ 1, 

জেতা শক্ত্যা কবীনাং ভবতি ধনপঞ্ছিদানশীলো দয়াত্স, 
নিষ্পাপা নিষ্কলঙ্কঃ কুলপতিকূশলঃ সত্যবাগ্ ধাশ্মিকশ্চ। 

নিত্যানন্দোদয়াঢাঃ পশুজনবিমূখং সংপথাচারবীলঃ, 

সংসারান্ধিং স্থখেন প্রতরতি গিরিজাপাদপন্মা বলম্বাৎ ॥ ১৬ | 

তুমি কালী, তাঁরা, গিঁরস্থৃতা, সুন্দরী এবং ভৈরবী, ছুর্গা ছিহ্ব- 
মস্তা, তুবনেশ্বরী লক্ষ্মী শিব! ধূমাবতী, মাতঙ্গী বগল মঙ্গলা ও 

হিনুলা তুমিই হও, অ হএব হে বিস্তারিতদখনে কামন্ধূপে করালে 
আমার অপরাধ ক্ষম। কর। ১৫। 

যে জন সর্ববদ। ভক্তিযুক্ত হইয়। এই স্তব পাঠ পৃর্বক দেবীকে 
প্রণাম করে, তাহার ছুষ্ধীতি ও ছুর্গতি সমৃহ বিনষ্ট হয়, সর্ব! বিশ্ব- 
নাশ হয়, তাহার কখনও আধি ব্যাধি (শারীরিক ব। যানস 
শীড়। ) হয় না সেরর্ধয অপরাধী হইলেও, কামরূপ! ব্রিভুবন্ননী 
পুরবোধে তাহার সকল অপরাধ ক্ষষ! করেন। ১৬। ... . ১ 

সে শিরিদার পারপন্থ আপ্রয় কেতু, স্বীয় শ্ষিতে পরি? 



অন্নপুর্ণাস্তোত্রম. | 

নিত্যানন্দকরী বরাভয়কবী সৌন্দরধ্যরত্বাীকরী, 
নিধৃতাপিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী । 
প্রালেয়াচলবংশপাবনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী, 

ভিক্ষাং দেহি কপাবলম্বনকরী মাতাবরপূর্ণেশ্বরী ॥ ১ ॥ 

নানারত্ববিচিত্রভূষণকরা হেমাস্বরাড়ম্বরী, 
*মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসত্বক্ষোজবুস্তান্তরী। 

কাশ্মীরা গুরুবাঁসিতারুচিকরা, কাশীপুরা ধীশ্বরী। 
ভিক্ষাৎ দেহি কুপাবলম্বনকরী মাতান্নপৃর্ণেশ্বরী ৪১ 

গণকে জয় করে, ধনবান্ দাতা, দয়ালু নিষ্পাপী নিষ্কলক্ক কুলপতি 

চুশল সত্যবাদী ধার্শিক, নিত্য আনন্দিত চিত্ত, মূর্ধ সঙ্গরহিত 

[ংপথাবলম্বী এবং গ্মাচারশীল হইয়!. স্বখে সংসার সমুদ্র 

উত্তীর্ণ হয়। ১৭ । 

অন্নপু্ণ! স্তব। 

তুমি নিত্যানন্দ কারিণী, বর ও অভয়দায়িনী শ্রেষ্ঠ সৌনাধ্যের 
জাকরী পাপনিচয় দুর করিয়া পবিত্রতা দায়িনী, হিমালয়বংশের 

পরিআতাকারিণী, কাশীপুরের অধীশ্বরী, কূপা অবলম্বনকরী এন্বধধ্য- 

শাঁলিনী মাতা। অরপূর্ণী তুমি আমাকে ভিক্ষ। দান কর। ১। 

বছবিধ রত্ধে' 'বিচিন্ত ভূষণধারিণী, হর্গথচিত বসব পরিধানে 

টা, বিলিভ মুক্তাহারে, শুনযুগল মধ্য স্থানে দীত্তিষতী, কাশ্মীর 



অরপূর্ণ। স্তব। 

যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়ুরী ধন্ার্থনিঠ্া!করা, 

চন্্রার্কানলভাসমানলহরী ব্রেলোকারক্ষাকরা | 

নট ধ্ব্ধ্যসমন্তবাঞ্থিতকরী কাশীপুরাধীশ্বরী, 
(ক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্পূর্ণেশ্বরী | ৩। 
কৈলাস।চল-কন্দরালয়করী গৌরী উম শঙ্কবী 
কৌম্টীরী নিগঞ্জার্থগোচরকরী ও'কারবীজাক্ষরী ৷ 

মোক্ষদ্বার কপাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্ববী, 
ভিক্ষাং দেহি কৃপ'বলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৪ ॥ 

দৃশ্াদৃশ্ত প্রভৃত-বাহনকরী ব্রদ্ষাগুভাত্ডোদরী, 
লীলানাটকসুত্রভেদনক বী | বিজ্ঞানদীপান্ব, রী। 

] দেশীয় অগুরু চন্দন ব্বাসে শোভিত, কাশীগুরের অধীশ্বরী 

কুপাবলম্বনকরী ( কৃপাশরয়কারিণী ) এ্রশ্বর্ধ্যশালিনী মাতা অন্নপূর্ণা 
তুমি আমকে ভিক্ষ। দান কর । ২। 

তুমি যোগানন্দকারিণী, শত্রক্ষয়কারিণী, ধর্দর্থে শ্রদ্ধাদারিনী, 
চন্ত্র সুধ্য ও অগ্নিতুলা দাপ্ত তরঙ্গ রূপ।, ব্রিভূবনের রক্ষাকারিণী সমস্ত 
এশ্বর্য্য এবং সমস্ত বাঞ্থাদাত্রী, কাশীপুরের অধীশ্বরী এ্বর্ধযশালিনী 
মাতা অন্রপূর্ণ তুমি আমাকে ভিক্ষ! দান কর। ৩। 

তুমি কৈলাসপর্ধত গুহাবাসিনী, গৌরী, উমা, শঙ্করী, কৌষারী 
বেদার্থ প্রকাশিনী, ওষ্কার বীজময়ী, মোক্ষদ্বারের কপাট উন্মোচন 
কারিশী, কাশীপুরের অধীশ্বরী, কূপ জাশ্রক্বকারিণী, এশ্বর্যাশালিল্টী 
'যাত। অরপূর্ণা তুমি মাকে ভিক্ষা দান কর। ৪। 

তুমি দৃষাদৃষ্ট সর্ধবস্তধারিণী, উদরে ভ্ক্গার্ডভাওধারিণী, গা 



১৭ শ্োজঅবতবমালা। 

শীবিশ্বেশমন:-গ্রসাদদনকরী কানীপুরাবীশ্বরী, 

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপৃর্ণেশ্বরী 1.৫ ॥ 

উব্বীসর্ধজনেশ্বরী ভগবতী মাতা কূপানাগরী, 

বেণীনীলসমানকুস্তলধপ্ী নিত্যান্নদানেশ্বরী। 

সর্ধানন্দকরী সদ1 € দৃশ। ) স্ুভকরী কাশীপুরা ধীশ্ব পী, 
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বন করী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৬ 

_আবিক্ষাস্তসমন্তবর্ণনকর শস্তোস্ত্িভাবাকরী 

কাশ্মীরাতিঞ্লেশ্থরী ভ্রিলগ্রী নিতযাঙ্ব,রী শর্বধরী । 

কামাকাজ্ষকরী জনোদয়করী“কাশীপুরাধীস্বী, 
 ভিক্ষাং দেহি কুপাবলম্বনকরী মাতাব্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৭ ॥ 

শামস মার ৯ ক জিনা পপি জা জা 

লীলারূপ নাটকের ভঙ্গকারিণী, বিজ্ঞানদাপের কারণরূপ! স্বিশ্বে- 
স্বরের চিত্তপ্রসাদনকারিণী, কাশীপুরের অধীশ্বরী রুপাশ্রপ্নকারিণা 
উগ্বদ্যণালিনী মাত অর্রপূর্ণ৷ তুমি আমাকে ভিক্ষা! দান কর 1৫। 

ভূমি জগতে সর্ধজনের ঈশ্বরী, ভগবতী জননী, রুপাসাগরী 
বেণীতে ( বিস্তস্ত কেশপাশ  নীলবর্ণের সমান কেশধারিণা, নিত্য 
অনদান কতা, সকলের (সর্ধক্প) আনন্দদায়িনী শুভদশাদাত্রী, 
ভ্কানীপুরের"অধীশ্বরী কুপাশ্রয়কারিণী এখর্য্যশালিনা মাতা অব্লপৃণ। 
মি আমাকে ভিক্ষারান কর । ৬1 
কার হইতে মকার পধ্যন্ত লমন্ত বর্ণে বর্ণনীয়া, শল্গুর ভ্রিভাব 

( ভিও৭.) দাস্িনী, কাম্মীরাদি দেশের অধাশ্বরী, কৃষ্টি স্থিতি জনয, 
তর-তীয়-হুপা, নিতা বস্তার (পরমাণুর )3 নিদান স্বরূপা, রাহ্রি 
( মহাপ্রলয়ে অন্ধকার ) স্বরূপ কামনাছির 'কাকক্ষাদায়িনী লোকের 
অনুুরকারিনী, কাশ।পুরের অধর .. কপাত্ররকারিশী।, বধধ- 

নী মাতা বরপূর্ণ। ভুমি ছম্মাকে ভিক্ষা দার ক । খ। 



অগ্রপূণ। স্তব। ৩ 

দেবী সব্ববিচিত্ররত্বরচিত্! দাক্ষাস্ণী সুন্দরী, 

বামাচারুপয়োধরপ্রিয়ক্ধরী সৌভাগ্য মাহেশ্বরী, 

ভ ক্রাভীষ্টকরী দপাণুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী, 

ভিক্ষাং দেহি কূপাবলগ্বনকরী মাতায়পূর্ণেশ্বরী ॥ ৮ ॥ 
চান্্ার্কানলকোটি কোটিসদৃশ। চন্দ্রাংশুবিস্বাধরী, 
চক্ত্ার্কাগ্রিসমানকুগুলধরী চন্দরার্ক বর্ণেশ্বরী । 
মালীপুস্তকপাশিকাঙ্ক,শধরী কাশীপুরাধীস্বরী, 
ভিঙ্ষাং দেহি কপাবলম্বনকরী মাতারপূর্ণেশ্বরী ॥ ৯॥ 

ক্ষত্রত্রাণকরী মহাভয়করী মাত। কুপাসাগরী 

সাক্ষান্মে।ক্ষকব্বী সদ! শিবকরী বিশ্বেশ্বরী শ্রীধরী। 

দক্ষা রুজ্দকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী, 

তিক্ষাং দেহি কৃপাবলগ্বনকরাঁ মাতানরপূর্ণেশ্বরী ॥ ১ ॥ 
পাপিপস্পপী  কলপত প। তলা শ্াল ্ া শ৯পপাপক ক পান তা শারা আআজ এ উজ ০০ পপ আপ পাপা পল শালি পলিসি পা এ ০০ ৯.৯. ৯৯৯ 

তুমি সমস্ত |বচিত্র রত্ব-ভূ(ষতা। দেবা ছন্দরী দক্ষনূত। তুমি 
চারু ( স্বাহু ) পযোধরশালিনী, সর্বলোকের প্রিযনকাৰিণী, 
সৌভাগ্যের মহ এশ্বধ্যশালিনী ভক্তগণের অভীষ্টদাত্রী, শুভদশা- 

ায়িনী, কাশীপুরের অধাশ্বরী, কৃপাশ্রয়কারিণী এখ্বরধ্যশালিনী মাতা 
অন্নপূর্ণী আমাকে ভিক্ষা দাও || ৮ 

কোটি কোটি চন্দ্র হুর্ধা ও অগ্রি-সদৃশ দীপ্ডিশালিনী, চন্দ্র- 

কিরণ-প্রতিবিস্বিত অধর (ওষ্ঠ) শাপিনী, চন্তরনূর্যযঅগধি তুল 
উজ্জল কুগুলধারিণী, এবং চন্দ্র বুর্যা তুলা বর্ণা, ঈশ্বরী, কুদ্রাক্ষ- 
মালা। পুস্তক পাশ ও অস্কুশধারিণী, কাশীপুরের অধীশ্বরী রুপাশ্রয় 
কোরিবী এশ্বধ/শারিনী মাতা অব্রপূর্ণ। আমাকে ভিক্ষা দান কর /৯ 

গতিয় কুলের রক্ষাকারিখী, অত্যন্থ অভয়দান্মিনী মাত। কৃপা- 



১৭৪ স্ঞোত্ররতুমালা । 

অল্নপূৃনে সদ পূর্ণে শঙ্কর প্রাণবল্লভে। 

জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধাথং ভিক্ষাং দেহি চ পারবতি 7১১ 

মাত। চ পার্বতী দেবী পিত। দেবে মাহশ্বরঃ | 
বান্ধবাঃ শিব ভক্তাশ্চ ম্বদেশে। ভূবনজমম্ ॥ 

সন্কটাস্তব। 

নারদ উবাচ_-ৈগীষব্য মুনিশ্রেষ্ঠ সর্বজ্ঞ স্থখদায়ক। 
অক্ষতানি স্থপুণ্যানি শ্রতানি ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥ 

ন তৃপ্তি-মধিগচ্ছামি তব বাগমুছেন্ চ। 
গান এ। ০৯০০, ০৮২ পাল ৮ শা 

সাগরা, সাক্ষাৎ ঘোক্ষবায়িনা সববদা মর্গলদায়িনী, বিশ্বেশ্বরী 
শ্রীধারিণী, দক্ষেব ক্রন্দন বিধাযিনী, আবোগ্যদাক্রা, কাশীপুরের 
অধাশ্থরী কৃপাশ্রপ্নকারি ণী, এখ্বব্যশাপিনী মাতা অন্রপূর্ণ আমাকে ) 
ভিক্ষা) দান কর ॥ ১০ 

প্রণাম_হে অমপূর্ণে, সব্ব্দা পরিপৃর্ণে, শঙ্করের প্রাণপ্রিয়ে, 
পাপবাত জ্ঞান ও বৈরগ্য পিদ্ধির শিমিভ্ত আমাকে ভিক্ষা 
দন কর ] 

পাব্বাত দেলা আমার মাতা, দেব মহেখ্বব আমার পিতা, 

শিবভক্তগণ আমার বান্ধব, এবং ত্রিভূবন আমার স্বদেশ। 

ইতি অন্নপূর্ণা স্তব সমাপ্ত । 

সন্কটা স্তব। 

নারদ বলিলেন_হে সববর্ঞ স্থখদায়ক মুনিশ্রেষ্ঠ জৈগীষব্য 
তোমার অন্থ্গ্রহে অক্ষয় উত্তম পুণয কথা সকল শ্রবণ করিলাম ॥১ 



সঙ্কটান্তব। ১৭৫ 

বদশ্বৈকং মহাপ্লাজ্ঞ সক্কটাখ্যান-মুত্তমং ॥ ২ 
ইতি তস্য ব5ঃ শ্রত্ব। টজৈগাঁষব্যোহব্রবীদ্বচঃ । 

সন্কটনাশনং স্তোত্রং শৃণু দেবর্ষিসত্বম ॥ ৩ 

দ্বাপরে তু পুর! বৃত্তে ভ্র্টরাজো যুধিষ্টিরঃ | 

আাতভিঃসহিতোহরণ্যং নির্বিপ্নঃ পরমং যযে) ॥ ৪ 

* তদানটন্ত ততঃ কাশী-পুরায়াতো মহামুনিঃ | 

মার্কগডেয় ইতি খ্যাতঃ সহশিষো। মহাতপাঃ ॥ ৫ 

তং দৃষ্টনাহ সমুখায় প্রণিপতা স্পৃজিতঃ 

কিমর্থং স্ানবদন এতত,ত্বৎ মাং নিবেদয় ॥ ৬ 

যুধিষ্ঠির উবাচ। 
সঙ্কটং মে মহৎ প্রার্চ-মে শাদুগ বদনং ততঃ । 
পেত ন্নবারণোপা য়ং কঞ্চিদ ক্র হ মহামতে॥ ৭ 

পন শা লন জা শা - পপি | শ্পপাপশাপ ৩ শী 

তোমাৰ বাক্যামুতে তা প্তলাভ হইতেছে, না, হে মহাপ্রাজ্ঞ । একটি 

উত্তম সম্কটনাশক স্তব বল।২। তাহার এই কথা শ্রবণ করিষ়া 

জৈগষব্য কহিলেন। হে দেবধিশ্রেষ্ঠ! সন্কটনাশন স্োত্ 

অবণ কর। ৩। পুবেরদ্বাপর যুগ আগত হইলে যুধিষ্ঠির রাজ্য- 

ভরষ্ট হইয়! ভরাতুগণের সহিত শিষপ্র-চিত্তে অরণ্যে গমন করিয়া- 

ছিলেন। ৪ | সেই সমরে মহাতপাঃ মার্কগ্ডেগ্ধ নামে খ্যাত মহামুনি . 

শিস্তুগণের সহিত কাশী হইতে সেই স্কানে আসিয়াছিলেন। ৫। 
তাহাকে দেখিয়া রাজ! গাত্রোথান করত প্রণাম পূব্র্ক পৃজ। 

করিলে, তিনি বলিলেন__র।জন্ তূমি মলিন বদন.হইয়াছ কেন? 
ইহা আমাকে বল। ৬। 

যুধিষ্ঠির বলিলেন- আমার মহৎ সঙ্কট উপাস্থৃত হইয়াছে সে. 

॥ 

ঢ 
) 

| 



সঙ ভ্তোতরতুমালা । 

মার্কগ্েয় উবাচ। 

আনন্দকাননে দেবা সঙ্কট। লাম বিশ্রুতা। 
বীরেশ্বরোভরে ভাগে চন্দ্রেশস্ত চ পার্খ্বতঃ | 
শৃগ নামাষ্টকং তশ্যাঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাং ॥৮ 

সঙ্কট! প্রথমং নাম দ্বিতীয়ং বিজয়! তথ।। 

ভুতীয়ং কামদ। প্রোক্ত! চ তুর্থং ছু খহারিণী । 

সর্ধধাণী পঞ্চমং নাম যষ্ঠং কাত্যায়না তথা। 

সঞ্গুমং ভামনয়ন] সর্বরোগহরাষ্টমং ॥ ৯ 

নামাষ্টকমিদং পুণ্যং ত্রিসন্ধ্যং শুদ্য়ান্থিত: | 

ষঃ পঠে পাঠয়েদ্ বাপি নরো। মুচোত সঙ্কটাৎ ॥১৭ 

ইতক্তঃ পূজয়াম।স বারেশ্বরসমন্থি তাং । 
ভূজৈশ্চ দশভিষুকক্তাং লোচন-ত্রিতগ্থান্থিতাং । 

কারণ এরূপ মলিন বদন (হইয়াছে ), হে মহামতে! ইহার 

কোনও নিবারণোপায় আমাকে বলুন । ৭। মার্কগ্ডের় বলিলেন--. 

কাশীধামে বীরেশ্বরের উত্তর ভাগে, চন্দ্রেশ্বরের পার্খে সন্কট! নামে 

খাত দেবী আছেন মন্তয্তগণের সব্বনিদ্ধিপ্রদ তাহার নামাষ্টক 

শ্রবণ কর । ৮॥ 

প্রথম নাম পক্কট।, দ্বিতীয় নাম বিজয়া, ভূতীয় নাম কামদ 

বলিয়া কথিত, চতুর্থ নাম দুঃখহারিণী, পঞ্চম নাম সব্ব্ণাণী, ষষ্ট নাম, 

কাত্যায়নী, সপ্তম নাম ভামনয়না,। এবং অষ্টম নাম সর্ধ- 
রোগছর]। ৯। যে মনুন্ত অদ্ধাপূব্বক ত্রিসদ্ধা! এই পবিজ্র নামার 
পাঠ করে ব। পাঠ করায় সে সঙ্কট মুক্ত হয়। ১০ 



সঙ্কটান্তব। " ১৭. 

মালাকমণ্ডলগ্জেতাং খরপন্মগদাধরাং । 

ত্িশল-চাপ-ডমর-খডগ-চর্-বিভূষিতাং ॥ ১১ 

ইতি উস্ত বচঃ শ্রত্বা নারদে। হষিতোই ভবৎ। 

ততশ্চাততহস্তাং তাং প্রণম্য বিধিনন্দনঃ | 

বররয়ং গৃহীত্ব। তু ততো বিষ্কুপুরং যযৌ ॥ ১২ 
» এতৎস্তোত্রস্ত পঠনং পূররপৌত্রাদি বর্দীনং | 
স্কটনাশনঞ্ব ত্রিষু লোকেধু বিশ্রুতং | 
গোপনীয়ং প্রযত্রেন নহাবন্ধাপ্রস্থতিকূৎ ॥ ১৩ 

ইতি পদ্মপূরাণে শ্রীপক্কটান]ুনাষ্ট্কং স্তোত্রং সমাপ্তং। 

( যুধিষ্টির ) এইৰপ কথিত হইয়া বারেশ্বরের সহিত দশভৃজা 
ত্রনয়না, রুদ্রাক্ষমীল! ও কমগুলু বিশিষ্ট বরপন্মগদ্াধারিথী, ব্রিশূল ৃ 

ধনু ডমরু খড়গ ও চশ্ধে বিভূষিত দেবীকে পৃজা করিলেন । ১১। 3 
তাহার (জৈগিষবোর) এই বাক্য শুনিয়! নারদ হষিত হইলেন ৃ্ 

এবং প্রসারিতহস্তা দ্রেবীকে প্রণাম করিয়া তিনটা বর লাভ ! 

করিয়৷ ব্রহ্ষাপুত্র বিষুঃপুরে গমন করিলেন । ১২। | 

এই স্তোত্র পাঠ করিলে পুত্র পৌত্র বুদ্ধি হয় এবং সম্কট নাশন 

হয়। ইহ ত্রিভ্ববনে বিখাত$ মহাবন্ধ)1 নারীর প্রপৰ কারক : 
ইহা যত্বু পূর্বক গোপনে রক্ষণীয়। ১৩। 

ইতি শ্রসঙ্কটানামাষ্টক সমাপ্ত । 

৯ই 



আদ্যা স্তোত্রম্। 

. শৃখুব্প! প্রবক্ষ্যামি আদ্যান্তোআং মহাকলম্। যঃ পঠে 

সততং ভক্ত্যাস এব বিষুলবল্লভঃ॥ মৃত্যুব্যাধিভয়ং তসা নাস্তি কিঞ্চিৎ 
কলৌ যুগে। অপুত্রো লভতে পুত্রং ব্রিপক্ষং শ্রবণং যি | ছোঁ 
মাসৌ বন্ধনান্ুক্তিবিপ্রবন্তৃ1ৎ শ্রুতং যদি। মৃতবৎসা জীববংস! 
ষণ্মাসং শ্রবণং যদি ॥ নৌকায়াং সংকটে যুদ্ধে পঠনাজ্জয় মাপ য়াৎ॥ 
লিখিত্বা স্থাপনং গেহে . নাগ্নিচৌরভগ্মং কৃচিৎ ॥" রাজস্থ।নে অন্নী 
নিত্য প্রসন্নাঃ সর্ধবদেবতাঃ। ও হীং ব্রন্ধাণী ব্রহ্ষলৌকে চ বৈষুষ্ঠে 

সর্ববমঙ্গল! ॥ ইন্দ্রাণী অমরাবত্যামপ্িক1? বকণালয়ে। যমালয়ে কাল- 
বূপা কুবেরভবনে শুভা ॥ ম্হানন্দখগ্রিকোণে চ বায়বাং মুগ্বাহিনী। 

আদ্যাস্তব। 

হে বস! মহা ফলগ্রদ আগ্ঠা স্তোত্র বলিতেছি শ্রবণ কর, 

রে সব্বদ। ভক্কিপৃব্বক ইহা পাঠ করে সেবিষ্ণুর প্রিয় হয়। 

এই কলি যুগে, তাহার মৃত্যু ও বাধি ভয় থাকে না, অপুত্র তিন 
পক্ষ কাল ইহ! শ্রবণ করিলে পুত্র লাভ করে, ব্রাহ্মণের মুখ হইতে 

ছুই মাস শ্রবণ করিলে বন্ধন মুক্তি হয়, ছয় মাস কাল শ্রবণ 
করিলে, মৃতবৎ্স। নারী জীববৎস। (পুত্র জীবিত থাকে ) হয়। 

ইহা! পাঠ করিলে নৌকায় সঙ্কটে ও যুদ্ধে জয় লাভ হয়, লিখিয়া গৃহে 
রাখিলে, অগ্নি বা চোরের ভগ্ন থাকে না, রাজস্থানে নিত্য জয়ী তয় 

এবং সর্ব দেবত। সন্তুষ্ট হন। হে মাতঃ ! তুমি ব্র্মলোকে ব্রদ্ধাণী, 
বৈকুষ্ঠে সব্বনঙ্জলা, অমরাবতীতে ইন্দ্রাণী, বরুণালয়ে ( সমুদ্ছে ), 
'অন্বিক, যমাঝয়ে কালরপা, কুবেরভবনে শ্তভা, অগ্নিকোণে 



আদ্যা-স্তোত্রমূ। * $৭৯ 

নৈর্খত্যাং রক্তদন্তা চ এশাস্টাং শূলধারিণী॥ পাতালে £বষঃবীরূপা 
সিংহলে দেবমোহিনী। স্বরসা চ মণিদ্বীপে লঙ্কায়াং ভদ্রকালিকা। 

রামেশ্বরী নেফুবক্ষে বিমল! পুরুষোত্তমে ৷ বিজয়া ওঢুদেশে চ 

কামাগা। নীলপর্ধতে ॥ কালিক1 ব্গদেশে চ অযোধ্যায়া 

নহেগবী । বারাণস্তামন্পূর্ণ। গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী॥ কুরুক্ষেত্্ে 
ভদ্রকালী ত্রজে কাত্যায়নী পরা॥ দ্বারকায়াং মণামায়া মথ্রায়াং 

নহেশবরী ॥ কা ত্বং সর্বভূতানাং বেলা ত্বং সাগরস্য চ। রী 
কুষ্ণপক্ষপ্য শুরুস্যৈকাদশী পরা ॥ দক্ষস্য ছুহিতা দেবী দক্ষৃষত্র- 
বিনাশিনী। রামস্য জানকী ত্বং হি রাবণধবংসকারিণী ॥ চণ্মুণড- 

বধে দেবা রক্ত বীজ-বিনাশিনী। *নিশুস্তশুস্তমথনী মধুকৈট ভঘাতিনী ॥ 

বিষুভক্তিপ্রদ। ছুর্ণ! সুখদা মোক্ষদা সদা । 

মহানন্দা, বায়ুকেণে মুগবাহিনী, নৈপ্ধতকোণে রক্দন্তা, ঈশান- 

কোণে শুলধারিণী। পাতালে বৈষ্ণবীরূপা সিংহলে দেবযোহিনী, 
মণিত্বীপে সথরসা, লঙ্কায় ভদ্রকালিক, সেতৃবন্ধে রামেস্বরী, 
পুরুষোত্তমে বিমলা, ওঁটদেশে বিজয়া, নীলপর্বতে কামাখ্য ॥ 
বঙ্গদেশে কালিক1, অযোধাযায় মহেশ্বরী, বারাণসীতে অন্নপূর্ণা, 
গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী, কুকক্ষেত্রে ভদ্রকালী, ব্রজে শ্েষ্ঠা কাত্যায়নী, 
ারকায় মহামায়া, মথুরায় মহেশ্বরী॥ হে মাঃ! তুমি সমস্ত জীবের 
ক্ষুধা স্বরূপ! সমুদ্রের বেলা ॥ তুমি কুষ্ণপক্ষের নবমী এবং শুক্ুপক্ষের , 
একাদশী ॥ তুমি দক্ষের দক্ষষজ্ঞ-বিনাশিনী কন্ঠা, তুমি রামের, 
রাবণ-ধ্বংসকারিণী জানকী। তুমি চপতযগু-বগকারিনী দেবী এবং 
রক্রবীজ বিনাশিনী। তুমি নিশুস্তশুস্ভ-মথনী ও মধুকৈটভঘাতিনী ॥! 
তুমি বিষণ ভক্তি প্রদা সর্বদা হৃখদা ও মোক্ষদা হূর্মী | 

অর 



১৮৪ স্তোত্ররতুমাল!। 

ইমং আদদান্তবং পুণ্যং য: পঠেৎ সতত, নরঃ। সর্বজ্জরভয়ং ন 

স্যাৎ সর্বব্যাধিবিনাশনম্। কোটিতীর্থফলং তস্য লভতে নাত্র 
সংশয়ং॥ জয়] মে চাগ্রতঃ পাতু বিজয়া পাতু পৃষ্ঠতঃ | নারায়ণী, 
শীর্বদেশে সর্ধানে সিংহবাহিনী ॥ শিবদূতী উগ্রচণ্ড। প্রতাঙ্গে 
পরমেশ্বরী। বিশালাক্ষী মহামায়া কৌমারী শঙ্খিনী শিবা ॥ 
চক্রিণী জয়দাণী চ রণমত্ত। রণপ্রিয়। | ছূর্গ। জয়তী কালী ৮ ভত্র- 

কালী মহোদরাঁ॥ নারসিংহী চ বারাহী সিদ্ধিদাত্রী স্খপ্রদা। 
ভয়ঙ্করী মহারৌদ্রী মহাভগবিনাশিনী ॥ 

ইতি ব্রন্মযামলে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে আগ্যাস্তোত্রং সমাপ্তম্। 
শপ শা  শিশীশীট এপাশ শীত শপ পা শাপাাসশ 

যে মনুত্ত এই পাবত্র আগ্যান্তব সব্বদা পাঠ করে, তাহার 
সর্বিধ জ:রর ভয় থাকে না, এবং সন্বব্যাধি বিনাশ হয়| তাহার 

কোটি তীর্থের ফলল।ভ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ জয়া আমার 

সম্মুখ ভাগ রক্ষা করুন, বিজয়া পশ্চাৎ ভাগ রক্ষ। করুন, নারায়ণী 
মস্তক রক্ষা করুন, সিংহবাহিনী সর্বাঙ্গ রক্ষা! করুন ॥ শিবদূতী 
উগ্রচণ্ডা পরমেশ্বরী, বিশালাক্ষী মহামায়া কৌমারী শঙ্ঘিনী শিবা 
চক্রিণী, জয়দাত্রী রামন্তা, রণপ্রিয়া, ছুর্গী জয়স্তী কালী ভদ্রকালী 
মহোদরী নারসিংহী বারাহী সিদধিদাত্রী সুখপ্রদ্দা ভয়ঙ্করী মহারৌত্ৰী 
মহাভয়বিনাশিনী আমার সমস্ত গ্রতাঙ্ (হুম্্ন অঙ্গ) রক্ষা করুন॥ 

ইতি আস্া-ন্তোত্র সমাপ্ত । 



শহ্কটরধচার্ধ্যকৃত গঙ্গাস্তব। - 

দেবি স্থরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভূুবন তারিণি তরল-তরঙ্গে 

শঙ্কর-মৌ-ল-নিবাসিনি বিমলে, মম মতি-র'স্তাং তব পদ-কমলে 1 

ভাগীরথি স্বখদায়িনি মাতঃ) তব জল ম্হ্ম। নিগমে খাতঃ। 

নাহং জানে তব মহিমানং, ভ্রাহি রুপাময়ি মামজ্ঞানং ॥২ 

হরিপাদ-পন্ম-তরঙ্গিণি গঞ্জে, ভিম-বিধু-ুক্তা-ধবল-তরঙ্গে | 

নূরীকুরু মম দুঙ্কৃত-ভারং, কুরু কৃপয়। ভব-সাগর্পারং ॥৩ 

তব জল-মমলং যেন নিপীতং, পবম-পদং খলু তেন গৃহীতং। 
মাতর্গঙ্গে তি সো ভক্তঃ, কিন্ত তং ভ্রঈ,ং ন যমঃ শলঃ08 

পঠিত ঠাদ্ধারিণ জাহ'ব গঙ্গে, খ্ডত-গিরিবর-মগ্ডিত-ভগ্গে | 
পলা শাশাপিিপাস্পীাশা তিশা পি এতিসীপ্পাম্পশিশীপি বে পাািপিপাশ | িশাপািপিিসপস্পিশীটিশিপ শী শপীপিস পদ আপস পাস পপি শপ পি সভা 

শহ্করাচাধ্য কৃত গঙ্গাস্তব 

হে স্থুরেশ্বরি ভগবতি, তিিভুবনহারিণী দেবী তরল তরঙ্ব- 

শালনী, ।শব'শরোবামিনী, নিক্মপে, গঙ্গে, তোমার পাদপদ্ধে 

আমার মতি থাকুক। ১। 

হে সুখরাঘ্িনী মাত: ভ।গীরখি, বেদেতে তোমার জলের 

মহিম খ্যাত আছে, আমি তোমার মহিমা] জানি না হে কৃপাষয়ি 

আমি অজ্ঞান, আমাকে পরিত্রাণ কর | ২। 

হে হরিপাদপন্ম হইতে ঠশবলিনী রূপে সমুদ্তুতে গঙ্গে এবং 

তুষার চন্দ্র মুক্তার স্বায় শুভ্র তর্শাপিনী ? মাতঃ | আমার পাপ- 
ভার দূর করিয়া আমাকে কৃপা পূর্বক ভব সাগর পার কর। ৩। 

মা! তোমার পবিআ জল যে পান করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই 



৬৮২ শ্রোতরতুমাল। | 

ভীম্মঙ্ননি খলু-মুনিবর-কন্তে, পতিত-নিবারিণি ব্রিভূবন-ধন্যে 1৫ 
কল্পপসভা-মিব ফলদাং লোকে, গ্রণমতি যস্ত্াং ন পততি শোকে । 
পারাবার-বিছারিণি গঙ্গে, বিবুধ-বধূ-কত তরলাপাঙ্গে ॥5 

তব রুপরন চেং শ্রোতঃম্গাতঃ, পূনরপি জঠবে মোহপি ন জাতঃ। 

নরক-নিবারিণি জাহৃবি গঙ্গে কলুষ-বিনাশিনি মহিমোত্ুঙ্গে! ? 

পরলসদরঙ্গে পুণা তরঙ্গে, জনন জয় জাহুবি করুণাপাঙ্গে | 

ইন্মুকুট-মণি-বাঞ্জিত-চরণে, স্থুখদে শুভদে সেবক-শরণে ॥৮ 

রোগং শোকং পাপং তাপং হর মে ভগবতি কুষতি-কলাপং। 

পরমপদ ( ঈশ্বরের পদ) লাভ কবিয়াছে, হে মাতগর্গে! তোমঘ 
ভক্তকে যমেরও দোখবার অধিকার (সামর্থ ) নাই 1৪ । 

হে পতিতোদ্ধাবিণী জাহুবি গঙ্গে! হে খণ্ডিত হিমালম্স হইতে 
শোভিত তরঙ্গণালিশী, হে ভীম্ম জননী জঙুুস্থতে, হে পতিত 
নিধারিণি, হে ত্রিভূবন প্রশংসিতে ॥৫ 

. কল্পলতার ন্যায় পৃণ্থবীতে সব্বফলদায়িনী তুমি, তোমাকে যে 

প্রণাম করে দে শোকে পতিত হয় না, হে সমুদ্রবিহারিণী গঙ্গে, 

হে দেববধূ ( কর্তৃক) চঞ্চল দৃষ্টি বিলোকিতে ( তোমাকে সমুদ্র 
বিহারিণী দেখিয়া দেববধূগণ তোমার উপর চঞ্চল কটাক্ষপাত 

করিয়াছিলেন )। ৬। 

ভোমার কৃপায় ষদি কেহ তোমার জোতে স্নান করে, তাহাকে 

আর জননাজঠরে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, হে নরক নিবারিণি, 

অন্ধ স্ৃতে গঙ্গে, ছে পাপনাশিনি এবং মহিমায় সর্বশ্রেষ্ঠে | ৭। 

হে উজ্জ্রলা্গি, পবিত্র তরঙ্গধারিণি, ইন্দ্রমুকুটরত্বোস্ভানিত 



শঙ্করাচাধ্যকৃত গঙ্গান্তব। ১৮৩ 

ত্রিত্বনসারে বন্থধাহাব্রে, ত্বমসি গতিমম খলু সংসারে 1৯ 
অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু ময়ি করুণাং কাতর-বন্ট্যে। 

তব তটনিকটে যস্য নিবাসঃ খলু বৈকুঠ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥১০ 

বরমিহ শীরে কমঠে। মীনঃ, কিংবা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ | 

অথ গব্যতৌ শ্বাপচে। দীন: ন পুনদূরে নৃপতি-কুলীনঃ ॥১১ 
ভো! ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্য, দেবি দ্রবময়ি মুনিবর-কন্তে । 

গঙ্গাস্তব-মিম-মমলং নিত্যং, পঠতি নরে। য: স জয়তি সাং ॥১২ 

যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিঃ, তেষাং ভবতি নদ স্বুখ মুক্তিঃ। 

চরণে, ) হুখদায্সিনি মঙ্গল প্রদে, সেবকাশ্রয়ে কৃপাকটাক্ষকারিণি 

জাহুবি তোমার জয় হউক, সর্ধজ্জ তোমার বিজয় লাভ হউক।৮। 
হে ভগবতি ! আমার রোগ শোক পাপ তাপ কুমতি সমূহ, 

হরণ কর, হে ব্রিভুবন শ্রেষ্ঠে এবং পৃথিবীর হার স্বরূপে তুমিই 
আমার একমাত্র গতি |৯। | 

হে অলকানন্দদায়িনি ( কৈলাস পুরীর আনন্াদায়িনি ), পরমা- 

নন্দ ত্বরূপে, হে কাতরজনবন্দিতে, আমার প্রতি করুণা কর। 

তোমার কুলের নিকট যাহার নিবাল, নিশ্চয়ই তাহার বৈকুঠে 
নিবাস। ১০। | 

তোমার এই জলে বরং কচ্ছপ বা মত্ন্ত হওয়াও ভাল, কিংবা! 

তোমার তীরে ক্ষীণ সরট হওয়াও শ্রেয়ঃ, অথবা! তোমার তীয় 

হইতে ছুই ক্রোশের মধ্যে দরিদ্র চণ্ডাল হওয়াও ভাল, কিন্ত দু 

কুলীন নুপতি হওয়াও ভাল নহে। ১১। ৃ 

হে ভূবনেশ্বরী ভ্রিভুবন পাবনি, সব্ব্দীন প্রশংসিতে, দেবি জল- 



৯৮৪ স্তোত্ররত্ব মালা । 

মধুর-কান্ত-পজ্ঝটিকাভিঃ, পরমানন্দ কলিত-ললিতাভিঃ 1১৩ 
গঙ্গান্তোত্র মিবং ভবসারং, বাঞ্ছিত-ফলদং বিদ্বিত-মুদারং। 
শঙ্কর-সেবক-শঙ্কর-রচিতং পঠতু চ বিধ়ীদ-মিতি সমাপ্তং 1১৪ 

ইতি শ্রশঙ্করার্ধ্য-বিরচিতং গঙ্গাষ্টকং স্তোব্রং সমাপ্তম। 

'মগ়্ি জঙ্ক-ম্বতে, যে নিত্য এই পবিত্র গঙ্গাস্তব পাঠ করে তাহার 

 সত)খ সর্বত্র জয়লাভ হয়। ১২ । 

ধাহাদের হৃদয়ে গঙ্গাভক্তি আছে, তাহাদের সর্বদা সখ 

মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে, শঙ্কর সেবক শঙ্করাচার্ধ্য কর্তৃক পরমা- 
নন্দে নিবদ্ধ হ্ুন্দর ও মধুর পজ্বটিকাছন্দে রচিত এই 

অভীষ্ট ফল গ্রদ সংসারের দারবস্ত গঙ্গান্তব বিষয়ী (সংপারী) পাঠ 
করুন| ১৩1১৪ 

ইতি গঙ্গান্তব সমাপ্ত । 



বাল্সীক-কৃত গঙ্গাষ্টক। 
মাতঃ শৈলস্থতা-নপঠি বহুধাশুঙ্গার-হারাবলি, 

স্ব্গারোহণ-বৈজয়স্তি ভবতীং ভাগীরথাং প্রার্থয়ে। 

ত্ত্তীরে বসত-স্ম্ব, পিবত-স্দ্বীচিমুতপ্রেত্খত- 
নাম স্মরত ্বদর্পিতদৃশঃ স্যান্মে শরীরব্যয়ঃ ॥১ 

ত্বত্বীরে তরুকোটরাস্তরগতো। গঙ্গে বিহঙ্গে! বরং 

স্তর্লীরে নরকীন্তকারিণি বরং মংস্যোহথব! কচ্ছপ: 

নৈখান্থাত্র মদান্ধ সিন্কুর-ঘট-সংঘট্ট-ঘণ্টা-রণৎ- 

কার-ত্রস্ত-সমস্ত-বৈরিবনিতা-লব্বস্তরতিভ্ পতিঃ ॥ 

কাকৈশিফুষিত্তং শ্বভিঃ কবলিন্তং বীচীতি রান্দোলিতং 

শ্োতোভিশ্চলিতং তটান্তমিলিত্তং গোমাধুভিলুর্ঠিতং । 

দিব্যন্ত্রীকর-চাক-চামর-মরুৎ-সংবীজ্যমানঃ কদা 
দ্রক্ষোহহং পরমেশ্বরি ত্রিপথগে ভাগীরি স্বং বপুঃ॥ ৩ 

শা ীশীশাীশীশীশী শে িস্প্পীপি পি পাস শা সা চে শী শীল পিট পসপপও পাস্পাপীনল িপীশিশিপ শাকিলা 

গঙ্গাব্টক। 
হে মাতঃ পার্ধতী সপত্বী বস্থপার বিলামহার স্বরূপে, 

স্বর্গীরোছণের বিজয় পতাকা, মাতঃ ভাগীরথি তোমার নিকট 

প্রার্থনা করি। ১। ই 

মাতঃ! তোমার ভীরে বান করিয়া, তোমার বারি পান 

করিয়া, তোমার তরঙ্গরাজি নিরীক্ষণ করিয়া, তোমার নাম স্মরণ 

করিয়া এবং তোমাতে (তোমার জলে) দৃষ্টি নক্ষেপ করিষ্া, 
আমার দেহের অবসান হউক ।.২। 

হে গঙ্গে! তোমার তীরে বুক্ষ বিবরে পক্ষী হওয়। ভাল, হে 



১৮৬ স্ঠোত্ররত্বমালা। 

অভিনব-বিষবল্লী পাদপদ্ধস্ত বিষো- 

মদনমথন-মৌলেম লতীপুষ্প-মাল!। 

জয়তি জয়পতাক। কাপাযসৌ মোক্ষলক্মমা 
ক্ষয়িত-কলি-কলস্কা জাহ্ৃবী মাং পুনাতু ॥ ৪ 

যত্তৎ তাল-তমাল-শাল-সরল-ব্যালোল-বল্লী-লত।- 

চ্ছন্নং স্থধা কর-প্রতাপ-রহিতং শঙেন্দু-কুন্দোজ্জলং । 

গন্ধবর্বামর-নিদ্ধ-কিন্নরবধূ-তুঙস্তনাস্ফালিতং 
নানায় প্রতিবাদরং ভবহ্ মে গাঙ্গং জলং নিশ্বলং | 

নরকান্তকারাণি। তোমার জলে মতস্ত কিংবা কচ্ছপ হওয়াও 

ভাল, কিন্তু অন্যত্র ( তোমা ভীন দেশে) মদ মত্ত হপ্তিগণের 

আন্ফালনে তাহাদের ঘণ্টাধ্বনিতে ভীত শক্রপত্ী কর্তৃক 

স্ভত নৃপতি হওয়৷ ভাল নহে (প্রবল রাজার মদ মত্ত হস্তীর ঘণ্টা 

ধর্বন শ্রবণ পৃব্বরক রাজগণ পলায়ন করেন এবং তাহাদের রমণী- 

গণ শবে বলবান্ বৃূপতিকে পরিতুষ্ট করেন ইহা, তাতপর্য্য )। ৩। 
হে পরমেশ্বরি, ভ্রিপথগামিনি (ন্বর্গ মত্ত পাতালগামিনি ) 

ভাগীরণি! কবে আমি শ্বগাঁয় দেব পত্বীগণের হস্ত স্থিত স্থন্দর 

চামর বায়ু বীজিত হইয়। আমার এই শরীরকে বার়সগণ কতৃক 
চঞ্চ দ্বারা বিলিখিত (ঠোকরান) কুকুরগণ কতৃক ভক্ষিত 
ত্ভরজে আনেনলিত ত্রোতে সঞ্চালিত এবং তট সংলগ্ন হইলে 
শৃগালগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত দেখিৰ (গঙ্গাজলে তন্ন ত্যাগ করিয় 
বর্গ গমনকালে আমি গঙ্জাজলে ভাদমান -স্বীয় দেহকে ', পূর্ব 
অবস্থায় দেখিব ) ?॥8 

রি বিষণ পাদপদ্ের নবনলিনীলতা, হরশিরের মালত।মালা; 
7 

শি 



গঙ্গাষ্টক। ১৮৭ 

গাঙ্গং বারি মনোহারি৫ মুরারি-চরণচ্যুতং 

ব্রিপুরারি-শিরস্চারি, পাপহারি পুনাতু মাং ॥ ৬ 

পাপপহারি ছুরিতারি তরঙ্গধারি 

দুর-প্রচারি গিরিরাজ-গুহাবিদারি | 

বঙ্কারকারি হরিপাদ-রজোবিহারি 

গাঙ্গং পুনাতু ঈততং শুভকারি বারি ॥ ৭ 

যশের পতাকা এবং মোক্ষের নিদর্শন স্বরূপ কে ইনি (জানিন।) 

ইহার জয় হউক । এই কলিকলুষ নাশিণী জান্বী আমাকে 

পবিত্র করুন ॥৫ 

যে জল তীরের তাপ তমাল শাল সরল বৃক্ষগণের শিরস্থিত 

লতা সমূহে আচ্ছন্্ থাকিয়া হুর্ধাকিরণের তাপ রহিত, হইতেছে, 
শঙ্খ চক্র এবং কুন্ধপুণ্পের ন্যায় উজ্জ্বল যে জল, এবং ষে জল গন্ধর্বব 

দেবতা সিদ্ধ কিন্নরবধূগণের উন্নত স্তনালোড়িত হইতেছে, সেই 
নিশ্মীল গাঙ্গাজল প্রতিদিন আমার স্নানের নিমিত্ব উপকল্লিত হউক. 

( এইকপ গঙ্গাজলে যেন প্রত্যহ আমি ক্বান করিতে পাই )॥১ 

বিষ্ণচরণ নিঃস্থত, শিবশিরোবাহিত পাপহারি মনোহর গজাবার 

আমাকে পবিত্র করুন। পাপ নাশন, দুর্বতদমন তরজধারী, 

স্থদূর প্রবাহী হিমালয় গুহা বিদারী, বঙ্কাররবকারা, হারপ 
ধলা সহ বিহারী (ভ্রম্ণকারী ) শুভকারী গঙ্গাজল আমাকে নতত 

»॥ পবিত্র করুন ॥৭ 



১৮, স্তোন্ররত্বমালা । 

করমিহ গঙ্গাতীরে, সরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ঃ। 

ন পুনদূর্রতরস্থঃ, করিবর- কোটাশ্বরো নুপতিঃ ॥ ৮ 

গঙ্গাষ্টকং পঠতি ষঃ প্রঘতঃ প্রভাতে 

বাল্সীকিন। বিরচিতং শুভদং মনগষাঃ| 

প্রক্ষাল্য সোইপি কলিকল্মষ-পক্ক-মাণ্ড 

মোক্ষং লভেৎ পততি নৈব পুনর্ভবাক্। ॥ .. 

ইতি__শ্রীবাল্|কি-বির চিতং গঙ্গাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তং। 

এই গঙ্জাতীরে সরট (ককলাম ) করট (কাক) রুশ ক্ষুকুরী 

সত (কুকুর ) হওয়াও ভাল, কিন্তু গঙ্গা হইতে দূরে কোটি 

হুস্তীর অধিপতি রাজা হওয়। ভাল নহে ॥৮ 

বাল্সীকি বিরচিত এই মঙ্গল দায়ক গঙগষ্টক যে মন্ুস্ত যত্বের 

সহিত প্রাতঃ কালে পাঠ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ কলি কলুষরূপ 

পঙ্ধ প্রক্ষালন করিয়া! মোক্ষ লাভ করেন। তাহাকে আব সংসার" 

স্বাগরে পতিত হইতে হয় না ॥৯ ॥ 

ইতি শ্রীবাল্মীকি বিরচিত গস্গাষ্টক স্তোত্র। 



দরাফ খা কত গল্গা্টক 
বত্যযক্তং জননাগণৈর্ধদপি ন স্পৃষ্টং সুসবদবাদ্ধবৈ- 

ধর্মিন্ পান্থ-দৃগন্ত-সঙ্গিপতিতে তৈঃ ম্মধ্যতে শ্রীহরিঃ | 

্বান্কে ন্যস্য তদীদৃশং বপুরহো। স্থপ্রীয়মে পৌরুষং 
ত্বখ তাবৎ ফরুণাপরাক়ণপর। মাতাপি ভাগীরথি ॥ ১ 

| অচ্যুতচরণ-তরঙ্গিনি, শশি-শেখর-মৌলি-মাল তীমালে | 
ত্বয়ি তনু-বিতরণ-সময়ে, দেয়া হরতা ন মে হরিতা ॥ ২” 

শৃনীভূত। শমন-নগরী নীরর। রৌরবাদ্যা 
যাতায়াতৈঃ প্রতিদিন-মহে। ভিদ্যমান। বিমানাঃ। 

সিদ্ধ সাদ্ধং দিবি দিবিষনঃ সার্ধ/পা ত্রৈকহস্তা 
পা ৮ পিসি পাপ ২ পি ও ০ শশী ১ শাটিিপিশীসপাপও পাপন শশা পি পপাসপ্সা শি পালিশ পা বা সক চালা 

দরাফ খা! কৃত গঙ্গাস্তব। 
জননীগণ বে দেহ (মৃতদেহ ) ত্যাগ করেন, বন্ধুবান্ধব্র। যাহা 

ঈপর্শ করেন না, এবং পথিকগণ যাহাতে দৃষ্টি পতিত হইলে শ্রীহরি 
স্মরণ করেন, এরূপ দেহ তুমি নিজ ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া অনন্দিত 
হও। অতএব হে ভাগীরথি তুমি সর্ববপ্রধান দয়াময়ী মাতা হইবে ॥১ 

হে বিষ চরণ সমুভ্ভূতে তরঙ্কিণি এবং শিবশিরের মালতীমালা, 
শ্বরূপে, আমি যখন তোমাতে তন্ত্যাগ করিব, তখন আমাকে 

শিবত্ব দিও বিষুতত্ব দিওন1 ॥২ (কারণ, শিবত্ব লাভ হইলে, তুমি 
শির শিরোবিহারিণী বলিয়। মন্তকে থাকিবে, কিন্তু বিষুঃপাদোস্তত 
তুমি, বিুত্বলাভ হইলে, তুমি চরণ স্পর্শ করিবে ইহা অসহনীয় ) 



১৯৬ স্তোত্ররত্বমালা। 

« মাতর্গঙে ধদবধি তব প্রাদুরালীৎ (প্রবাতঃ ॥৩ 

পয়ো হি গাঙ্গং তাজতামিহান্ং পুনর্ন চাঙ্গং যদি বাপি চাক্গ*। 

করে রগাঙ্গং শয়নে ভূজঙ্গং যানে বিহঙ্গং চরণে,চ গাঙ্গং॥ ৪ 

কত্যক্ষাণি করোটয়ঃ কতি কতিদ্বীপি-দীপানাং ত্বচঃ 

কাকোলাঃ কতি পন্নগাঃ কতি স্বধাধান্্শ্চ খণ্ডাঃ কতি। 

কিঞ্চ ত্বঞ্চ কতি-ত্রিলৌকজননি তদ্বারি-পুরোদরে 

মঞ্জজ্জন্ত-কদন্বকং সমুদয়ত্যেকৈক-মাদায় যৎ ॥ ৫ 

হে মাতঙ্গে! যেদিন হইতে পৃথিবীতে তোমার পবাহু 
বহিতেছে, সেই দিন হইতে শমন নগরী (যম পুরী ) শূন্য হইরাছে, 

(গঙ্গাতে তনু ত্যাগ করিয়া জনগণ স্বর্গে যাইতেছে, তাহাতে 

করিয়া! যমপুরী শুন্য ) রৌরব প্রভৃতি নরক নীরব হইয়াছে 

( নরকে পাপী নাই স্ুতরত তাহাদের যন্ত্রণাস্থচক চীৎকারও নাই ) 

পুষ্পকরথ সকল প্রতিদিন স্বর্গে যাতায়াত করিয়া ভগ্র হইয়াছে, . 

এবং স্বর্গে সিদ্গগণের সহিত দেবগণ প্রত্যেকে একটী অর্থাপান্ত 

হন্তে লইয়| আছেন ( তোমার জলে তন্ুত্যাগ করিয়! স্বর্গে যাইলে: 

দেবতার! পূজা ও সমাদর করেন )॥৩ 

এই গঙ্গাজল, যদি ইহাতে তন্ন তাগ ঘটে আর দেহ ধারণ 

করিতে হয় না, অথবা যদ্যপি দেহ লাভ ঘটে তবে হস্তে স্থুদর্শন 

চক্র শয়নে সর্প ( অনন্ত ) যানে পক্ষী ( গরুড় ) এবং চরণে গঙ্গাজল 

এইরূপ দেই প্রাপ্তি হইয়। থাকে (বিষুদেহ লাভ হয় )॥৪ ৰ 
হে ব্রিভৃবন জননী! তোমার জলপূর্ণগর্ভে, কত রুদ্রোর্ষু 

আছে ? কত নরকলাপ আছে, কত হস্তি ও ব্যাস্্রম্ম আছে, জার 



দরাফ খ। কৃত গঙ্গাক। । ৮১৯১ 

কুতোহবাঁচিবীচিন্তুর যদি গতা লোচন্পথং 
ত্বমাপীত৷ পীতাস্বর-পুর-নিবানং বিতরপি | 

ত্বহৃৎসঙ্গে গঙ্গে যদি পততি কায়স্তন্ুভ্ হাং 

তদা মাতঃ শাতক্রতব-পদ্লাভোইপ্যতিলঘুঃ ॥ ৬ 

ত্বমস্তে! লোকাঁনা-মখিলদ্বরিতান্তেব দহসি 

প্রগন্ত্রী নিম্তানা-মপি নয়দি সর্বোপরি নতান্। 
“বয় জাঁতা বিষ্ঞোর্জনয়সিমুবা রাতি-নিবহা- 

নহো। মাতগর্জে কিমিহ চরিতং তে বিজয়তে ॥ ৭ 
পপ পা াপস্পীশটা সান পেশি শাাীপীশিতি াপপীশিসি কস 

কত বিষ আছে, কত সর্প আছে, ক্লুত অর্ধ চন্দ্র আছে, আর কত 

তুমি আছ? যে তোমার জলে মগ্র হইয়। জীব দেহ ত্যাগান্তে 
প্রত্যেকে এক একটী এই সকল বস্তু লইয়া উঠিতেছে॥ 

(জনগণ তোমার জলে দেহ ত্যাগান্তে শিবত্ব লাভ করিতেছে 

এবং সকলেই এই সমস্ত শিরবিভূতি লাভ করিতেছে সুতরাং 

অসংখ্য শিববিভতি তোমার গর্ভে নিহত আছে )।৫। 
হে গঙ্গে। তোমার তরঙ্গ নয়ন্পথগামী হইলে অবীচি 

প্রভৃতি নরক কোথায় থাকে? তুমি পীত হইলে বিষুপুরে বাস 
প্রদান কর। হে মাতর্গঙ্গে! আর দ্রেহধারিগণের দেহ যদ্দি 
€তোমার ক্রোড়ে পতিত হয়, তাহ। হইলে ইন্ত্রত্ব লাভ ও তাহার 

পক্ষে অতি তুচ্ছ ।৬। 
হে মাতর্গঙ্গে! তুমি জল হইয়া ও মন্ুষ্যগণের সমস্ত পাপ দগ্ধ 

করিতেছে (জলের দাহিক1 শক্তি না থাকিলেও তোমার পাপ 
ট্হন ক্ষমতা বিচিত্র )। তুমি নিম্গা হইয়া ও প্রণতদিগকে 



ত্োোজ্ররতুমাল।। 

স্রধুনি মুনিকন্তে তারয়েঃ প্ুণ্যবস্তং 

স তরতি নিজপুপ্যোস্তত্র কিন্তে মহত্বং । 

যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাঁপিনং মাং 
তদিহ তব মভত্বং তন্মহত্বং মহত্বং ॥ ৮ | 

সর্ব্বোচ্চ স্থানে লইয়া যাও । তুমি বিষুণ হুইতে জাত হইয়াও 
শত শত বিঞ্ু উৎপাদন কর। হে মাতঃ! তোমার এই অদ্ভুত 

চরিত্র জগতে জয় লাভ করিতেছে 1৭ 

সবরধূনি (দেবনদি) মুনিকন্তে ! তুমি সব্বদ! পুণ্যবান্কেই 

পরিত্রাণ করিয়া থাক। কিন্ত ম্বতঃ! পুণ্যবান নিজ 

পুণ্য বলেই উদ্ধার লাভ করে, তাহাতে তোমার মাহাত্ম্য কি 
আছে? 1যদি গতিহীন পাতকী আমি-_আম।কে উদ্ধার করিতে 
পার তবেই জগতে তোমার মহত্ব প্রকাশিত হয়। এবং সেই 
মহত্বই প্রকৃত মহত্ব ৮ 

ইতি শ্রীদরাফ. খ। কত গঙ্গাস্তব। 



গঙ্গাক্টকম-( শ্করাচার্্যকৃতম)। 
ভগবতি তব এাঁরে নীরমা ধীণনোহহং 

বিগতবিষন্বতৃষঃ কুষ্ণচমারাধরামি। 
সকলকলুষভঙ্গে স্বর্গসোপানসঙ্গে 

তরলতরতরঙ্গে দেবি গঙ্গে প্রসীদ ॥ ১ 
ভগবর্ত ভবলীল্লীমৌলিমালে তবাস্তঃ 

কণমণুপরিমাণৎ প্রাণিনে। যে স্পশন্তি। 
অনবনগরনারীচামর গ্রািণীনাং 

বিগতঞ্পিকলক্কাতক্ষনঞ্ধে লুটন্তি॥ ২ 
শি পিপেশ পাশ শি পাপ 

শহ্করচাধ্য বিরচিত গঙ্গাস্তব। 
হে ভগবতি ! আমি হোমার তীরে জঙ্গ মাত্র পান করিয়া! বিষয় 

মুগতৃষ্ণা! বিস্মরিয়া কৃষ্ণের আরাধনা করিব।* হে সর্বকলুষ 
(পাপ) ভঙ্গে, দ্বর্মসোপানসঙ্গে (সঙ্গিনি) এবং তরলতর তরঙ্গ- 
শালিনি, দেবি গঞ্গে! আমার উপর সন্ষ্ট হও (আমাকে কপা 
কর)।১। 

হে ভগবতি! মগাদেবের ক্রাড়ার মস্তকমাল্য স্বরূপে 

*. তোমার তীরে বিষয় চিন্তা পরিহার করিয়া, কৃষ্ণ আরাধনা করিব। 
যদি বিষয় চিন্তা! ত্যাগ করিয়| কৃঞ্ আরাধনা করিলেই মোক্ষ হয়, তবে তোমার 
তীরে বিষয় চিন্তা ত্য/গ করিয়। কৃষ্ণ আরাধনার প্রয়োজন কি? অন্যত্র এরূপ 
করিলেও ত মুক্তি হইবে ।_ ইহার কারণ-বিষয় তৃষ্ণা! পরিহার হুখসাধা নহে 
প্রতুত নুদুফধর। কিন্তু তোমার তীরে বসিলে, তোমার রূপ দেখিয়া তোমার 
শান্তিপ্রদ বিখবমোহিনী মুর্তি দেখিয়। বিষয় চিন্তায় মন তৃপ্ত হয় না। ন্বত:ই বিষয় 
চিন্তার বিস্থৃতি হয়--তখন অবাউ মনসোগোচর বিশ্বনাথ পদে-_-অথবা তোমার 
পদে আস্া আত্মহারা হয়। ইহাই তোষার তীরে বদিয়! কৃষক আরাধনা 
সার্ঘকতা। 
র ১৩ 



১১৪ হ্ঞোত্ররত্বমাল। । 

বহ্ধাণ্ডং খ্য়ন্তী হরশিরদি জটাবল্পীমৃন্লান্স্তী 
শ্বরণকা্দাপতস্তী কনকগিরি গুহাগণ্ডশৈলাং স্থলস্তী। 

ক্ষৌনীপৃষ্ঠে লুঠস্তী ছুরি ততচয়চমুনির্ভরং ভৎগয়স্তী ' 
পাথোধিং পৃরযস্তী স্থরনগরসরিৎপাবনী নঃ পুনাতু ॥ ৩ 

মজ্জান্মাতঙ্গ-কুস্তচ্যুত মদমদি রামোদমত্াঁলি জ্জালং 

স্ানৈঃ সিদ্ধাঙজনানাং কুচযুগবিগলৎ্-কুন্ুমাসন্ত্রপিজম্ ! 
সায়ং প্রাতনুনীনাং কুশকুক্ষচয়ৈশ্ছন্নতীরস্থনীরং 

*"স্পায়ান্ো গাঙ্গ্যমস্তঃ করিকরভকরাক্রান্তরংহস্তরজম্ 1 ৪ 

১ তামার জলের অণু পরিমাণ কণা যাহারা স্পর্ণ করে, তাহার 
কলিকলুষভয় বিমুক্ত হইয়া চামরহস্ত। স্থরাঙ্গনাখণের ( দেবী- 

' গণের ) ক্রোড়ে লুন্তিত হয়।২। 

ব্রহ্মা ভেদকারিণী, হরশিরে জটারাঞজির উল্লাসকারিণী, স্বর্গ 
লোক হইতে অবতরণ কারিণী, কনক (ক্বর্ণ) পর্বতের গৃহা এবং 

্ষু্রশৈল হইতে প্রচাত হইয়া পৃথিবী পৃষ্ঠে লুষ্টিতাঁ, পাপ রাশিরূপ 
সেনার সম্পূর্ণ তিরস্কারিণী লমুদ্রকে পূর্ণকারিণী দেবনদী পাবনী 

*€ পবিত্রকারিধী ) আমাদিগকে পবিত্র করুন।৩। 1২ 
:  মজ্জনকারা হন্তিমন্তকচাত মদমদিরামত্ত ভ্রমর পরিব্যাপ্ত (অর্থাৎ 
মদমত্ত হন্তিগণ গঙ্গায় নিমজ্জন করিলে তাহাদের মস্তক নিঃস্যত 
ম্দগন্ধে অনুগামী ভ্রমরগণ গঙ্গাজলের উপরে উড়িতে থাকে) 
সিদ্ধ অঙ্গনাগণের ন্নানকালে কুচযুগল বিগলিত কুসুম সংসর্গে 
পিঙ্গলবর্ণ, সায়ং ও প্রাতংকালে মুণিগণের কুশ কুসুম রাজিতে 
আবৃত হাহার তরস্থ জল.এবং হস্তী ও হস্তিশাবকাক্রাস্ত ধাহার 
বে ও তরঙ্গ মেই গজাজল আমাদিগকে পরিজাণ করুণ18। 



শঙ্করাণীধ্য বিরচিত গঙ্গাস্তব ১৯৫ 

আদ!বাদ্দিপিতামহস্ত নিয়ক্ব্যাপারপাত্রে জলং 

পশ্চাৎ পন্নগশায়িনে। ভগবতঃ পাঁদোদকং পাবনম্। 
ভুয়ঃ শভভুজটাবিভূষণ-মণির্জ হ্হোমর্ষেরিয়ং 

কন্যা কল্মষনাশিনী ভগবতী ভাগীরথী ভূতলে ॥ ৫ 

েলেন্দ্রাদনতারিণী নিজজলে মজ্জঙ্জনোত্তারিণী 

পান্নাবারকিহারিণী ভবভয়শ্রেণী সমুৎসারিণী । 

শেষাহেরনুকারিণী হরশিরোবল্লীদলাকারিণী 

কাশী-প্রান্তবিহারিণী বিজয়তে গঙ্গ। মনোহাব্িণী ॥ ৬ 

কুতে। বীচিরাঁচিস্তব যদি গত] লেমচনপথং 

ত্বমাপীত। পীতাম্বরপুরনিবালং বিতরমি। 

ত্বভুৎসঙ্গে গঙ্গে পততি যদি কায়ন্তন্ুভূতাং 

তদা মাঃ শাতক্র গবপদলাভোইপ্যতিলঘুঃ ॥ ৭ 
টা শাঁিীট ৮ শশী শী সান টি শপ শা সপ স্পা পাপা প্পিশিপপপাীপাপাপিপপ পপ 7 পপাপপস্পিসসী পপ 

প্রথমে আদ পিহামহের (ত্রহ্মার) কমগ্লুস্থ জল স্বরূপ! 

অনন্তর শেষ শষ্যাশায়ী ভগবানের পবিভ্রকারি পাদোদক, পুনর্ববার 

' শুটার ভূষণ মণি স্ব্ূপা জহু,মুনির এই কলুষনাশিনী;কন্ত। 
ভগবতী ভাগীরথী ভূতলে আবিভূ্ত হইয়াছেন ।৫। 

পর্বতরাজ (হিমাঁপয় ) হইতে অবতারিণী, নিজজলে মজ্জন- 
কারীর নিস্তারিণী, সমুদ্রবিছারিণী ভবভয় শ্রেণী (সংসার ভয় সমূহ ) 
দুরীরকারিণী, সর্পের ( সর্পগতির ) অঙ্গকার্ণী ( বক্রগামিনী ) হর- 

শিরের জটানমূহের অনুগামিনী, কাশা প্রাস্তবিধারিণী ,মনোহারিণী 
গঙ্গার বিজয় হউক 1৯ 

কোনও,স্থানুহইতে.!তোমার_*তরঙ্গ] যদি নয়নপথে পতিত 



৫১ স্পোত্ররত্বমাল]। 

মাতঃ শীস্ বি শল্তুঙ্গমিলিতে মৌলৌ নিপায়া্জলিৎ 
ত্বন্ধীরে বপুষোইবসানলময়ে নারাফণাউ্রিদ্ধম্। 

সানন্দং স্মরতো ভবিষ্যতি ম্ম গ্রাণ-প্রয়াণোত্সবে 

ভূগা্তক্কিরবিচাত। হরিহরাদ্বৈতাত্বিক! শাশ্বতী ॥ ৮ 
গঙ্গাটকমিদং পুণাং যঃ পে প্রযতো নবঃ | 

সর্ববপপাঁবনিম্থুর্তা বিষুলোকং স গচ্ছতিএ ৯ 

ইতি শ্রীমৎ-পরমহংসপরিব্র।জ ক চার্ধা-্রীমচ্ছঙ্করা চা 

বিরচিতং গঙ্গা কস্তোত্রং 5 

হইলে, ( (অথব1!) ৫ তাগাকে আচমন করিলে তুমি পীহাম্বরপুবে 

(বৈকুঠে ) বাস দান কর। আর দেহধারিগণের দেহ যদি তোমার 

ক্লোডে পতিত হয়। তাহ। হইলে মাতঃ ! ইন্দ্রপদলাভও 

অতি তুচ্ছ ।৭। 

মাত! শভুশিরোবিহ।রিণী, শল্ুসঙ্গমিলিতে! তোমার তারে 

মন্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া দেহাবসান সময়ে নারায়ণ পাদপন্ন-ছন্দ 

দানন্দে স্মরণ করিতে করিতে আমার প্রাণপ্রয়াণ উত্নব (মৃত্যা- 

উৎসব )* হউক এবং হরিহরে অভেদ শাশ্বতী অচ্যতাভক্তি 

চউক ৮1 

যে মনু্ত যত্বপূর্ববক এই পবিত্র গঙ্গাষ্টকন্তোত্র পাঠ কবে সে 

্বরপাপমুক্ত হইয়া বিষুণ:লাকে গমন করে ।৯। 
* প্রাণ প্রয়াণ_মৃতা অপেকা আর কিছু ভয়াবহ নাই- মনুষ্য মৃত্ার 

টস্তাতেও শিহরিয়! উঠে_-এতই সুভীষণ মৃত্যু ; কিন্তু গঙ্গীর তীরে নারার়ণ পদ 
টন্তা করিতে করিতে যে মৃত্যু হয় তাহা মৃত্যু-উৎসব বলিয়া! রিদিত। এইজস্ত* 
ছন্দু বৃদ্ধের চয়মকালে গঙ্গীষাত্র। বিহিত । 



বা 'থপপক তত! এন । 

মনে(নিবুত্তিঃ পরমো পশান্তিঃ, সা তীর্ঘবর্ধ্যা মণিকর্ণিক। চ। 

জ্ঞানগ্রবাহা বিমলাদি-গঙ্গা, মা কাশিকাহং নিজবোঁধবূপ ॥১ 

যন্তামিদং কমিতমিন্ত্রজালং, চরাচরং ভাতি মনো-বিলানম্। 

সচ্চিৎস্ুৈকা প্রমাত্মরূপা, সা কৃশিকাহং নিজবোধরূপা॥২ 

কোশেমু পঞ্চন্বধিরাজদানা, বুদ্ধির্ভবানী প্রতিদেহগেহম্। 

সাক্ষী শিবঃ সগতোহন্তরা আব, স' কাশিকাহং নিছবোধর! 1৩ 

কাশ্যাং হি কাশতে কাণী কাশী সর্ব পকাশিকা। 

সা কাশী বিদিতা বেন তেন গ্রাঙছা ঠি কাশিকা | ॥৪ 

কাশী পক 

মনের নিবুন্তি পরম উপশান্তি দেই তার্থ শ্রেষ্ঠ মণিকর্ণিকা ও 
বিমলাদি গঙ্গ। যেখানে আছেন আমি সেই নিজ [বাধবূপ 

কাশী হই ॥ ১1 

যে স্থানে কাশীতে ) মনের বিলাস কল্পিত এই চর!চর বিশ্ব 

ইন্্রাল তুলা প্রতীত হয়, ধিনি সচ্চিদানন্দ এবং পরমাত্ব-্বরূপা 
আমি সেই নিজ বোধরূপ কাশী ॥ ২। ূ 

প্রতোক (জীব) দেহ স্বরূপ গৃহে অন্নময়াদি পঞ্চ কোষে 

'অবস্থিত বুদ্ধি স্বরূপ ভবানী যেখানে আছেন এবং সর্ধান্র্ধীমী 

অস্তবাত্মা সাক্ষী শিব যেখানে অবস্থিতি আমি নেই নিজ বোধরূপ 

কাশী ॥ ৩। 

কাশীতে (জ্ঞান) কাশীর]£প্রকাশ হয় এবং কাশী (জ্ঞান) 



৯৪০ স্চোত্ররত্বমাল। | 

কাশীক্ষেন্রং শরীরং ব্রিতৃবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগ্গা 
ভক্ভিঃ শ্রদ্ধা গয়েয়ং নিজগুরুচরণধ্যানযোগঃ প্রয়াগঃ | 

বিশ্বেশোহয়ং তৃরীয়ঃ সকলজনমনঃসাক্ষিতূ'তোহস্তরাত্ম। 

দেহে সর্বং মদীয়ে যদ্দি বসতি পুনস্তীর্থমন্তৎ কিমন্তি ॥৫ 

ইতি প্রীমচ্ছস্করাচাধ্যবিরচিতঃ কাশীপঞ্চকস্তোত্রং সমাপ্তম্। 

মকলের প্রকাশ কারিণী, সেই কাশী যিনি বিদ্দিত হইয়াছেন তিনি 
কাশী.লাভ করিয়াছেন ॥ ৪। 

মনুষ্যের শরীর-কাশীক্ষেত্র জিতৃবন জননী সর্বলোক ব্যাপিনী 
জ্ঞানগন্গ1, ভক্তি শ্রচ্থা-গয়া) শ্বীয় গুরু চরণ ধ্যান রূপ যোগ-প্রয়াগ 

সকল লোকের মনের সাক্ষান্বরূপ তুরাঁয় (জাগ্রত স্বপ্র সুযুণ্ধি 
তিনে অতীত চতুর্থ )ব্রন্ধ বিশ্বেশ্বর এই সমস্ত আমার দেহ মধ্যে 

যখন আছেন তখন আর ত্ন্ত তীর্থ কি আছে ॥«:( অন্য তীর্থার 

গ্ুয়োজন কি)? 

হতি শঙ্করাচাধ্য রচিত কাশীপঞ্ক। 



ফাণীস্তোত্রমূ। 

মাত্র! প্রিত্রা পরিত্যক্ত যে তাক্তা নিজবন্ধুভিঃ। 

যেষাঃ ক্কাপি গতিনন্তি তেষাং বারাণমী গতিঃ1১ 

জরয়! পরিভূতা যে ষে ব্যাধিকবলীকৃতাঃ। 

যেষাং ক্কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণলী গতিঃ ॥২ 

'পদে পদে সমাক্রান্তা যে বিপদ্ভিরহমিশম্। 
যেষাং ক্কাপি গতিনস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥৩, 
পাপরাশিসমাক্রান্ত! যে দারিব্র/-পরাজিতাঃ। 

কাশী স্তোত্র। 

ধাহার মাঁত। পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং নিজ বন্ধুগণ কর্তৃক 

পরিত্যজ হইয়াছেন এবং ধাহাদের আর কোথায়ও গতি নাই 
তাহাদের বারাণসী গতি ॥ ১। [অর্থাৎ বারাণসী সন্গ্যাসীগণের 
গতি, তাহার! মাতা পিতা এবং বন্ধুজন কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং সর্ক- 

বাসনার নিবৃত্তি হওয়াতে আর কোথায়ও গতি অর্থাৎ গমন নাই] 
যাহারা জর! কর্তৃক পরিভূত এবং ব্যাধির কৰলে পতিত 

হইয়াছেন, ধাহাদের আর কোথায় গতি নাই তাহাদের বারাণসী 

গতি ॥ ২। [ জরা, বৃদ্ধত্ব, বহুজন্ম ভ্রমণ করিয়া শেষে বৃদ্ধত্ব-অভি- 

ভুত অর্থাৎ মুক্তির পূর্ববদেহ লাভ করিয়াছেন; ব্যাধি কবলে 
পতিত-_সংসার ব্যাধির কবলে পতিত ] 

ষাহার। অহশিশ পদে পদে বিপদাক্রাস্ত এবং যাহারের আর 

কোথায়ও গতি নাই তাহাদের বাস্াণসী গতি ॥ ৩। 



২৩০৭ | স্তোত্ররত্বমালা॥ 

য্ষোং ক্কাপি গতিনণন্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ঘ 

সংসার-ভরভীতা যে ষে বদ্ধাং কশ্ম বন্ধনৈঃ | 

যেষাং ককাপি গতিনণস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥৫ 

শ্রুতিস্থতিবিহীনা যে শৌচাচার-বিবর্জিভাঃ । 

যেষ।ং ক্কাপি গতিনণস্তি তেষাং বারাণসা গতি ॥৬ 

যে চ যোগপরিত্রষ্টা শুপোদানবিবঞ্জিতাঃ ৷ 

যেষাং ক্কাপি গতিনণপ্তি তেষাং বারাণমী গাঁতঃ ॥ 

1 স্লাসদিগের সংসারিক বিপদ্ পদে পদে-_সে সকল বিপদ্ 

তাহাদের সংসারাসক্ষি দূব করে ] 

 যাহার। পাপরাশি সমাক্রান্ত এবং দরিদ্রতা কর্তৃক পরাজিত 

ধাশাদের আর কোথায় ও গতি নাই তাহাদের বারাণসী গতি | ৪ | 

(স্থগম) 

৷ ধাহারা সংসারভদ্কে ভীত এবং কম্মবন্ধনে বদ্ধ এবং ধাহাদের 

আর কোথায়ও গতি নাই তাহাদের বারাশসী গতি ॥ ৫।[ষে 

সকল সন্যাসী কম্মফল ক্ষয় না হওয়ায় দেহ ধারণ করিয়াছেন কিন্তু 

ট সর্বদা! সংসারভয়ে ভ'ত তাহাদের গতি বারাণসী ) 

রী, যাহার! শ্রুতি (বেদ) স্বৃতি বিহীন এবং শৌচ ও আচার 

[স্বঞ্জিত এবং যাহাদের আর কোথায় ও গতি নাই তাহাদের বারাণসী 

ৃ গতি ॥ ৬। [ সন্ন্যাসীদিগের শ্রৌত স্মার্তকর্ত্, শৌচ আচার প্রভৃতির 
' শেষ হইয়াছে সুতরাং সে সকল বর্জিত ] 
) ধাহারা যোসভ্রষ্ট এবং তপস্য। ও দান বর্জিত এবং ধাহাদের 
"আর কোথায়ও গতি নাই তাহাদের বারাঁণসী গতি ॥ ৭।.(স্গম ) 

1 তু 



কাশী স্তোত্র। ৪০১ 

মধো বন্ধুজনং যেষুমপমানঃ পদে পদে। 

আনন্দবদ্ধকং তেষাং শস্তোরানন্দকাননম্ ॥৮ 

আনন্দকাননে যেষাং সততং বসত সতাম্। 

বিশেবান্থগৃহীতানাং তেধামানন্মনোদয়: ॥৯ 

ইতি শ্রীমচ্ছস্থারাঁচ'য্য-বিরচিত কাশীস্তোত্রং সমাপ্তষ্। 
স্পা ০ সপ শি স্পা শি শি শাটল পি পা পি শশা উপপসসাাসাকপ পাসলাগাপাশা পাপ পাশ শশীশতিশিশাশিপি তি শি ৮.০ 

ধাহাদের বন্ধুজন মধ্যে পদে পদে অপমান, ভাহীদেরই শিবের 
আনন্দ কানন (কাশী) আনন্দ বঙ্গক হয় ॥৮। 

সাধুগণেৰ বিশিষ্ট অন্ুগৃহাত যে সকল লোকের ( সন্গ্যাসীর ) 

আনন্দকানন অর্থাত কাশাতে সঙ্দা বসতি হয়, তাহাদের 

আনন্দোদর হইয়। থাকে ॥৯। 

ইতি শ্রীমচ্ছন্কগ্রাচাধ্য কৃত কাশীস্তোত্র । 



মণিকণিকাষউক-স্তোত্রম্। 
তবতীরে মণিকর্ণিকে হরিহবে সাুজামুক্তিপ্রদৌ 
বাদং তৌ কুরুতঃ পরম্পরমুতৌ জস্তোঃ প্রয়্াণোৎসবে ॥ 
মদ্্রপো মন্ুজোহয়মস্্ হরিণ! প্রোক্তং শিবস্তৎক্ষণাৎ 

তন্বধ্যাদ্ভৃগুলাঞ্চনো গরুড়গঃ পীতাম্বরে! নির্গতঃ £১ 

ইন্ত্রান্ান্্িদেশাঃ পতস্তি নিয়তং ভোগক্ষয়ে ষে পুনঃ 

* ীয়ন্তে মন্থজান্ততোহপি পশবঃ কীটাঃ পতঙ্গাদয়ঃ | 

যে মীতর্্মণিকর্ণিকে তব জলে মজ্জন্তি নিফল্মষাঃ 

সাযুজ্োহপি কিরীটকৌস্তভধর। নারায়ণাঃ স্থার্নরাঃ ॥২ 

মণিকর্ণিকাউক স্তোত্র 
হে মণিকর্ণিকে | তোমার তীরে প্রাণীর প্রাণ প্রগ্নাণ উৎ্দব 

অর্থাৎ মৃত্যু হইলে সাযুজ্য মুক্তিপ্রদ হরি ও হর পরস্পর 

বিবাদ করেন অর্থাৎ হরি মুক্তি দিতে চাহেন ও হর মুক্তি দ্বিতে 
চাহেন, কিন্তু হরি হরকে--এই মানব আমার ব্বপ লাভ করুক। 

এই কথা বলিতে না বলিতে সেই দেহ হইতে ভূগু পদ চিহ্ৃধারী 
গরুড় বাহন পীতাম্বর হুরি নিহত হইয়া হরিতে বিলীন হম্থ ॥ ১। 

ইন্্রাদদি দেবতাগণ নিয়ত দ্বর্গা্দি ভোগের অবসানে পতন 

লাভ করে এবং ক্রমশঃ মনুষ্য পণ্ড কাঁট পতঙ্গাদি দেহ প্রা হয; 

কিন্ত হে মণিকণিকে! তোমার জলে যাহারা নিমজ্জন করে 

তাহারা নিষ্পাপ হইয়। সাযুদ্ধ্য মুক্তিতে ৪ কিরীট কৌস্বচ ধারী 
নারায়ণ হয় ॥ ২। | 



মণিকর্ণিকাষ্টক-স্তোত্র ৮২০৩, টু 

কাশী ধন্তমা বিমুক্তিনগরী সালঙ্ক তা গঙ্গয়া 
তত্রেয়ং মণিকর্ণিকা স্থুখকরী মুক্তিহি তৎকিন্করী। 

্বলেবস্তলিতঃ সহৈব বিবুধৈঃ কাশ্ঠা। স্সং ব্রহ্মণ! 

কাশী ক্ষৌণিতলে স্থিত গুরুতরা ম্বর্গো লঘুঃ থে গতঃ॥৩ 
গঙ্গাতীরমনুত্বমং হি সকলং তত্রাপি কাস্তযতম| 

তশ্যাং সু! মণিক িকোত্তমতম যত্রেশ্বরো মুক্তি । ৃ 

দেবানামপি দুল্পভত স্থলমিদং পাপৌঘনাশক্ষমং 
পূর্ব্বোপা্জি তপুণাপুপ্রগমক পুণ্যের্জনৈঃ প্রাপ্যতে ॥৪ 

দুঃখাস্তোনিধিমুগ্রজন্তনিবহাস্তেষাং কথং নিষুতি- 
ভ্াত্ব! তদ্ধি বিরিঞ্চিনা বিরুচিতা বারাণসী শশ্মদ1। 
লোকা: শ্বগমুখাস্ততোহপি লঘবে। ভোগান্তপাত্গ্রদাঃ 
কাণী মুক্তিপুরী সদ। শিবকরী ধর্মার্থকামোত্তর1 ॥€ 

এই বিশ্বের মধ্যে গঙ্গায় অলংকৃত কাশী ধন্যতম বিমুক্তিনগরী 

এবং কাশীমধ্যে মণিকণিক সর্বস্থখকরী। কারণ মুক্তি তাহার 

কিস্করী; ব্রহ্ম! দেখগণ সহিত স্বর্গকে কাশীর সহিত তৌল (ওজন) 

করিয়াছিলেন, কিন্ত কাশী গুরতর হওয়ায় নিশ্নে পৃথিবীতে আসিল, 
এবং স্বর্গ লঘু হওয়ায় উপরদিকে আকাশে উঠিল ॥ ৩। 

সকলের অপেক্ষা! গঙ্গাতীর সর্বোত্তম, তাহার মধ্যে কাশী, 
উত্তমা এবং কাশীর মধ্যে মণিক ণিক1 উত্তমোত্তমা, যেখানে মুক্তি- 
ঘ্বাতা বিশ্বেশ্বর আছেন? পর্বপাপ নাশনক্ষম, দ্বেবতাগণের ছুর্লন্- 
বন্ধজন্মের বহুপুণ্য অর্জন ফলে পুণ্যবান্ কর্তৃক এই স্থান অধিগস্ত, 
হ্য় 8৪1 

ছঃখসমুদ্র নিংগ্ল জীব্গণের কির্পপে নিষ্কৃতি হইবে, ইহা” 



৩৭ স্তোহরতুমালা। 

একে। বেণুধরো ধরাধরধরঃ শ্রীবৎসভূষাপরঃ 
সোহইপ্যেকঃ কিল শঙ্করো বিষধরে। গঙ্গাধরে। মাঁধর2। 

যে মাতন্মঞ্চিকর্ণিকে তব জলে মজ্জন্তি তে ম।নবা 

রুপ্র1 বা হরয়ো ভবস্তি বহবস্তেষাং বু দং কগম্ ॥% 

ত্বত্ীরে মরণস্ধ মঙ্গলক্রং দেবৈরপি " ধাত 

শরুত্তং মনুজং সহশ্বনয়নৈর্র্টুৎ সদ! ৩২,1২1 

আয়ান্তং দবিতা। সহম্রকিরণৈঃ পরত! দগতোহভূৎ সদ 
শুণ্যোহসৌ বুষগোহ্খব। গরুড়গঃ কিৎ মন্নিরং যাশ্যতি ॥ ৭ 

(ববেচশা করিয়। ব্রহ্মা সুখদায়ক বারাণপা শিম্মাণ করন; যে 

সকল (লাক ন্বর্গ অভিলাঘ করে শাহারা অত লঘুচিত্ত; কারণ 

স্বর্গাদি ভোগাবলানে পতন জনক, কিন্ত শন্করী কাশী ধন্মার্থ কাম 

প্রধান করিয়াও অস্তে মোক্ষ দান করে ॥ ৫। 

বেণুধর, পর্বতধাণী, শ্রীবত্সণাঞ্ছন হরি এক, এবং বিষধর 
গঙ্গাধর উমাঁপতি হরও এক; কিন্তু হে মণিকগিকে তোমার জলে 

নিমজ্জনকারী মানব হরি বহর হয়, তবে কিক্ধপে হি হরের, 

বহুত্ব হইয়া থাকে ॥ ৬। 

তোমার তীরে মরণ মঙ্গলকর, দেবতারাও প্রশংল। করেন, 

দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে সহম্ন নয়নে দর্শন করিতে তৎপর হন, লে 

লোক স্বর্গে আসিতে থাকিলে হূর্ধ্য সহস্র রশ্মিতে তাহাকে সম্ব্ধনা 

করেন, সেই পুণাবান্ বুষষাহন বা গরুড়ব!হন হইয়া কোন লোকে 
যাইবে স্থির হয় না। ৭। 



মৃণিকর্ণিকা স্তোত্র। ও পহ ৫৫: 

মপ্যাহ্ছে মশিকর্ণিকান্সপনজং পুণাং ন বক্ত,ং ক্ষমঃ * 

স্বীরৈরব্দশট ্তপচতুম্মুথধরে। বেদার্থনীক্ষাগুরুঃ| 
যোগাভমসপলেন চন্দ শিখরস্তংপুণ্যপারংগত- 

স্বনতীরে প্রকরোতি সুপধপুরুষং নারায়ণং ব! শিবম্ 1৮ 

কচ্ছৈ£ কোটিশতৈঃ স্বপাপনিধনং যচ্চাশ্বমেধৈঃ ফলং 

তৎ সর্বং মণিবপিকান্সপন্গে পুণ্যে গ্রবিষ্টং ভবেষ। 

| স্টোলমিদং নরং পঠতি চেৎ সংসারপাথোনিধিং 

তার্ব। পন্থলবৎ প্রয়াতি সদনং তেজোময়ং ব্র্ষণঃ 1৯ 

ছু ত শীমচ্ছঙ্কর।চীযাবিবচিং মণিকর্ণিকাইক-স্তোত্র সমাপ্ম্। 

মধ্যাহ্ৃকালে (মশিকণি কায ল্লান কারিলে যে পুণা হগু তাহা 

বেদার্থ দীক্ষাগ্তরু চতুন্মুণ ব্রদ্ম! স্বীয় শতবৎসর কাল ধরিয়াও বর্ণন, 
করিতে সমর্থ নহেন। চন্দ্রশেখর শিব যোগাভ্যাস বলে সে পুণ্য 

নির্দেশ করিতে.পারক। তোমার তীরে যাহার দেহত্যাগ হয় 
তাহাকে নারায়ণ বা শিব করেন) ৮। 

শতকোটি কুচ্ছ সাধ্য যন্জ ব্রতা্দিতে এবং তৎপরিমিত অশ্খ- 
মেধে যে কল হয় মশিকর্ণকায় স্নান নিমিত্ত পুণো সেই সমস্ত ফল 

লাভ হইয়া থাকে; মনুষ্য সান করিয়া এই স্ব পাঠ করিলে 

সংসার সমুদ্র পন্থলের (ডোবার ) মত পার হইয়া তেজোময় ব্রহ্ধ- 

ধামে প্রয়াণ করে॥ ৯। 

ইতি শ্রীশঙ্করাচাধ্য কত মণিকণিকা! স্তোত্র। 

৯ কাপর হারার 



পিতুন্ডোত্রম ; 

ব্যাস উবাচ ।--শৃণু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি পিতৃস্তোত্রং মহাফভ,ম্ 

পঠনীয়ং প্রযত্বেন তনমৈর্ভাক্তপূর্ব্বকম্ ॥১ 
পিত্রে তুভ্যং নমো নিত্য সদারাধ্যতমাজ্য য়ে। 

বিমলজ্ঞানদাত্রে চ নমন্তে গুরবে সদ। ॥২ 

নমস্তে জীবনাধিকাদখিনে স্থখহেতবে। 

ন্মঃ সদাশুতোষ য় শিবরপায় তে নমঃ ॥৩ 

অপরাধক্ষমিণে চ সুখদায় স্ুখায চ। 

দুলডং মান্ুষমিদং যেন লব্ধং ময়া বপুঃ। 

সম্ভাবনীয়ং ধণ্ধার্থে তন্মৈ পিত্রে নমোন্মঃ ॥৪ 
পপ পপ সপ চে 

পিতৃত্তোত্র | 
বাস বলিলেন। হেব্প্রি! আমি ম্হাফলপ্রদ পিতৃন্তোজ্জ 

বলিতেছি শ্রবণ কর।॥ পুত্রগণ যত্ব সহকারে ভক্তি পৃব্বক ইহা 
পাঠ করিবে ॥ ৯। 

॥ তে পিতঃ! আপনাকে সর্ধদ। প্রণাম করি, আপনাব। পা্দ- 

শন্মুযুগল সর্বপেক্ষা আরাধ্যতম, জাপনি নিম্মল জ্ঞানদাতা ও গুরু 

আপনাকে সক! প্রণাম করি ॥ ২। 

আপনি পুত্রকে শীবঝনর অধিক দর্শন করেন, সমস্ত সুখের 

নিদান আপনি, আপনি সব্বদা জাশুতোষ ও শিব রূপ, আপন।কে 
প্রণাম কি ॥ ৩। 

পুত্রের অপরাধ ক্ষম। করাই,আপনার$ম্থভাব, আপনি হুখন। তা 



পিতৃন্তোত্র। ৯) 

ইং স্তোত্রং পিতুঃ পুণ্যৎ যঃ পঠেৎ প্রত নরঃ৭ 
প্রত্যহ প্রাতরুথায় পিতৃশ্রাদ্ধদিনেইপি চ ॥£ 
্বজন্মদিবনে সাক্ষাৎ পিতুরগ্রে স্থিতোহপি বা। 

ন তশ্য ছুলভং কিঞিছ সর্বং জপ্যাদিবাঞ্চিতম্ ॥৬ 
টা ষঃ স্ত.য়াৎ পিতরং স্থরভাবতহ। 

ঃ পীতিকরো নিত্যং সর্বক্ান্বিতে। ভবেৎ £৭ 

*... “ইতি শ্রীবৃহদ্পুরাণে পিতৃত্তোত্রম্। 
াপ্পসদ পা পপ শপে সপ পপ ৩ আপ ০০৯ সত? পাপা ০৪ 

এবং স্থখস্বরূপ; ধশ্বার্থে সম্ভব পর এই ছুল্ভ মনুষ্য “শরীর 

যাহার কৃপায় লাভ করিয়াছি সেই পিতৃদেবকে বার বার প্রণাম 

করি ॥৪। 

এই অতি পবিত্র পিতৃ স্তোত্র যে মানব প্রত হইয়! প্রতাহ 

প্রাতঃকালে উঠিয়া পাঠ করে, এবং পিতৃশ্রাদ্ধদিনে পাঠ করে, 

তাহার জপ্যাি বাঞ্ছিত কিছুই দু্রাপা থাকে না॥ ৫। ৬। 
অকন্মণয হইয়াও থে পিতাকে দেবভাবে স্তব করে লে পিতার 

প্রীতিকর এবং সর্বশ্ম পারক হইয়। থাকে ॥ ৭। 

ইতি শ্রীপিত স্তোন্র। 



মা তি স্তাঞ্ছ্ | 

ব্যাস উবাচ ।-_মাতা ধরিত্র! জননী দয়। ব্রহ্গদয়া সতাঁ। 

দেবা তু রমণী শ্রেষ্ট নিদ্দোষ। সর্বতঃগহা। ॥ 

আদাধ্যা মায়। পরম, দয়া শান্তি ক্ষমাগণতঃ। 

: স্বাহ। শ্বধা চ গৌরা 5 পদ্ম। চ বিজয়! জয়! ॥২ 

$ঃখহস্ত্রী ৮ নামান মাতৃর্বৈপঞ্চবিংশতিঃ | 

শ্রথণাৎ পঠনানতাং সন্ব ছুঃখাদ্িমুচ্যতে ॥ 
ছুঃখবান্ স্তখবান্ বাপি দু। মাতরমীশ্বরীম। 

মহাননং লভেনিত্য পোক্হ বা টোপপদাতে ॥ৎ 

ইতি তে কথিতং পিপ্র মাতৃন্তোত্রং মহাগ্ুণম্। 

পরাশরমুখোৎপনরং শৃণুতে মাতৃবংসল: 1৫ 
৯ পবসসপপ্ড বাপ পা পপ সপ সপ 

মাতৃস্তোত্র । 

ব্যাদ বলিলেন। মা, ধারঘী জননী, দা, ব্রহ্মদয়। সতী, 

প্নেবী, রমণীশরেষ্ঠা, নির্দোষা সবঃখ হাবিণী, আরাধ্যা, মায়।, পরমা, 

দয়া, শাস্তি, ক্ষমা, গতি স্বাহ। স্বধা গৌরী, পন্ম!, বিজয়। জয়া, 

ছুখহন্ত্রী মাতার এই পঞ্চ বিংশতি নাম সর্ব! শ্রবণ ও পাঠ করিলে 

সর্বব ছুঃখে হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ১। ২।৩। 

ঢঃখবান্ অথবা স্ুখধান্ ব্যক্তি মাতৃরূপী ঈশ্বরীকে দেখিয়। 
সর্ধঘ। মহার্নন্দ লাভ করেন বা মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ৪। 

হেবিপ্র! মহাগুণ যুক্ত পরাশর মুখোৎপন্ন এই মাতৃন্তোত্র 
তোমাকে কহিলাম মাতৃবৎসল পুত্র ইহা শ্রবণ করে ॥ ৫। 



পিতৃস্তোত্র। 5৪ 

ধঃ স্তৌতি মাতরং নাক্ষাৎপদাজং প্রণিপত্য চ। 

গ্লায়শ্চিত্তী পাপযুক্তো। ছুঃখবাংস্চ স্থখী ভবেৎ ॥২ 
* ইতি গ্রবৃহন্র্মপুরাণে মাতৃন্তোত্রম্ । 

নবগ্রহস্তোত্রম্। 

জবাকু হুম-সঙ্কাণং কাশ্টপেয়ং মহাছ্যতিম্ । 

ধবাস্তারিং সম্পাপক্ং প্রণতোহম্মি দিবাকরম্ -৫ 
দধি-শঙ্খ তুষারাভং ক্ষীরার্ণব-সমুদ্ভবম্। 

নমামি শশিনং ভক্তা। শম্তে|এুকুটভূষণম ॥২ 
পাস পল রস ই পপ পিএ, পা পা পপ এ ৯ কা ৬১০ অর ৬৯৯ ০৯ শি শাহ পপ 

যে মাতার পাদপন্সে প্রণাম করিয়! মাতার প্রত্যক্ষ এই শব 

পাঁঠ করে, সে পাপযুক্ত হইলেও কত প্রায়শ্চিত্ত হয় এবং ছুঃখবান্ 
স্বখী হয় ॥ ৬। 

ইতি শ্রামাতৃস্তাত্র । 

নবগ্রহস্তোত্র। 

জবাপুণ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ, মহাছ্যতিবিশিষ্ট অর্গকারের 
অরি (নাশক ) সমন্ত পাপনাশক কশ্তপ-পুত্র সূর্যকে আমি প্রণাম 
করি ॥১। 

ব্য (ফবি) শঙ্খ ও তুষারের ন্যায় শুত্রবর্ণ, ক্ষীরোদ সমূক্র 
পন্ভৃত, শিবের মুকুটভূষণ চন্ত্রকে আমি ভক্তিপূর্বক নমস্কার 
করি ॥ হ। 

১০ 



২১৩ ব্যোজর হালা । 

বরণীগভ্ভ-সত্ততং বিছ্যুৎপুক্র-সম প্রভম্ 

কুমার শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম 1৩ 

প্রিহ্স্থ-কলিক-শ্যান* কূপেণা প্রতিমং বুধম্। 

লৌন্যং সর্দ্বগুশোপে ৬ তং বুধং প্রণমামাকতম্ 0৪ 

বন্তানা* খাষীণাঞ্। গুরুং কনকসাহতম্। 

বন্দাকতং ত্রলোকেশং তং নমামি বতম্পন্ধিম ৭ 

ভিম-কুন্দ মুণালাভং দেত্যানাং পরমং গুরুম। 

সন্বশাজ্-পবক্রাবং ভাগবহ প্রণ্মাযাকম 1৬ 

নীলাঞ্*লনাাসং রাবপুত্রৎ হমা গ্রজন ! 

ছায়া গভসস্তৃতং তং নমামি শনৈশ্চরম্ 1৭ 

পৃথিবীগর্ভ-সম্ভত বিদ্যুৎ বাশি সমান প্রভাশালী, হস্তে শক্তি 

আস্ধারী বুক্তবর্ণ কুমার মঙ্গলকে আমি নমস্কার করি ॥ ৩। 

প্রিয়ঙ্্কলিকার ন্যায় শ্যামবর্ণ, অতুল জূপ সম্পন্ন, সর্ব 

পগরণান্থিত, শান্তমুর্তি শশিপুত্র বুধকে আমি নমস্কার করি ॥ ৪। 

দ্বেবভ। ও খধিগণের এর, স্ষর্ণবর্ণ, বন্দনীয়, ভ্িলোকশ্রেষ্ট, 

বৃহস্পতিকে নমস্কার করি ॥ ৫1 

হিম, কুণ্দ ও মৃণাল আভা বিাশিঈ সর্বশাঙ্গাবকা দৈতাস্লথৰ্ 
পরম গুরু শুক্রকে প্রণাম করি ॥ ৬ | 

নীল কজ্জল রাশি তুল্য রুষ্ণবণ, ছ্ায়াগর্ত সমভৃত রবিপুত্র, যা -* 
খজ ( মহাগ্রহ পাঠাস্তর ) শনিকে ভক্তি পূর্বক বন্দনা করি ॥ 9। 

নস সপুসজএ বরাক 



আপহ্দ্ধারস্তো্র। ৮৮১১ 

আন্ধকায়ং মহ হাঘোরং চন্দ্রাদিতাবিমন্দকম্। 

সিংহিকার়াঃ স্থুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমামহম্ ॥৮ 

পলালধুম-সস্কাশং তারা গ্রহবিমন্দিকম্ । 

বৌদ্রং বৌদ্রাত্মকং ক্ররং তং কেতুং 'গ্রণমামাম্ ॥৯ 

ভন্তি ব্যালমুখোদগীতং য পঠেত সথমনাহিতঃ | 

দ্বি। বৈ যদি বারাজো শাস্তিম্তত্য ন সংশয়ঃ 1১, 

এশ্ব্ধ্যমতুলং তেষামারোগ্যং পুষ্টি বদ্ধনমূ । 
নব-নারী ন্পাণাঞ্চ ভবেদ্দ হল্বপ্রনাশনম্ 1১১ ০ 

গ্চ-নক্ষত্রজাঃ পীড়াস্তক্করাগ্রি -সমুদ্তবাঃ 

তাঃ সর্কবাঃ গ্রাশনং ঘাস্তি ব্যাসো ভরতে ন সংশয়: 1১২ 
উত্চি শব)সবিরচিতং নবগ্রহ-স্তোত্ং সম্পূর্ণম্। 

কমতি ভয়ানক, চন্দ্র স্্ধ্য পীড়াদায়ক, অগ্ধদেহ বিশিষ্ট, উগ্র 

স্বভাব সিংতিকাপুত্র রাক্ষকে প্রণাম করি 0৮1 

কৃষ্তকারের পলেব ধুমের ন্যায় ধৃঅবর্ণ, তার। গ্রছের পীঁড়। 
কারক, কুদ্রাংশ উগ্র এ ক্রুর স্বভাব কেতুকে প্রণাম করি ॥ ৯1 

সবে ব্যক্তি বত সহকারে শুচি ভইয়া ব্যাস কথ্িভ' এই স্তব 

দ্বিবসে কিংব| রাত্রিতে পাঠ করেন তীহার নিঃশংসয় শাস্তি লাভ 

হয়। তাহার সর্ববদ। অতুল প্রশ্্ধা, পু্িবঞ্ধক আরোগ্য এবং সমস্ত 

নর নারীর প্রিষ্তব লাত হন্ব। তন্কর অগ্নি, যম, বায়ু এবং অন্তান্ত 

* গ্রহগীড়করা সকলেই শমতা প্রাঙ্ধ হয়। ব্যাস এই 
বলিয়াছেন ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১০ । ১১1 ১২। 



আদিত্য হৃদয়মূ। 

শ্রগণেশায় নমঃ॥ শতানীক উবাচ। কথমাদিতা মুগ 
মুপ।তষ্জেন্বিজোভম । এতে ব্রি বিপ্রেন্্র প্রপন্ধে শরণং তব ॥১ 
হৃমন্তকবাচ। ইদমেব পুরা পৃষ্টঃ শঙ্ঘচক্তগদাধরঃ। প্রণমা [রসা 
দ্েবমর্ডুনেন মহাতুনা ॥ ২। কুরুক্ষেত্রে মছারাজ প্রবৃন্তে ভারতে 
যণে।) কৃষ্ণনাথং সমাসাদ্য প্রারয়িত্বাত্রবীপিদম্ ॥ ৩। অঞ্জন 
উবাচ ! জ্ঞান" চ ধর্শান্ত্রাণাং ওঁহাদগ হাত্বরং তথা। ময়া কৃ 

পরিজ্ঞাতং বান্ময়ং সচরাচরম্॥ ৪। ক্ত্যস্ততিময়ং নাসং বক্ত. 

আদিত্য হৃদয় । 

শতানীক বলিলেন-_হে বিপ্রেন্ত্র! উদয়কালীন আদ্দিত্যকে 

কিরূপে পভ করিতে হয়, তাহা আমাকে বর্ণন করুন, আমি 

আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ১ হ্যমন্ত বলিলেন-_ পুর্বে 

মহাত্ম। অঞ্জন প্রণত মত্তকে শঙ্খচক্রধারী দেব হরিকে এই কথা 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ২। হে মহারাজ! কুরক্ষেত্রে ভারত- 

সমর আরস্ত হইলে কৃষ্ণ-স্বামীকে প্রাপ্ত হইন়্া তিনি প্রার্থন! পূর্বক 
ইহা! জিজ্ঞাস] করিয়াছিলেন। ৩। অর্জন বলিয়াছিলেন-__হে 
কফ ! আমি সমস্ত ধর্ম শাস্ত্রের গুহ হইতেও গুহতর সচরাচর বাক্য 

জান পরিজ্ঞাত হইকাছি। ৪। এক্ষণে স্ুরধ্যস্ততিময় স্তাস আমাকে 



আদিতং হৃদয়। ২১৩ 

মর্থনি মাধব । ভক্ষা। »পক্ছানি দেবেশ কথযস্ব প্রসাদতঃ ॥ ৫ 

হুর্যভক্িং করিধামি কথং ৃর্ধযং প্রপূজয়েৎ1 ।তদহংশ্রোতু" 

মিচ্ছ।মি ত্বপ্রসাদেন যাদব ॥ ৬। শ্রীভগবান্ুবাচ। রুদ্রাদি- 

দৈবতৈঃ সর্বৈঃ পৃষ্টেন কথিতং ময়া। বক্ষ্যে২ই২ সুর্ধ্যবিন্যাসং শৃখু 

পাণ্ব যন্তরতঃ ॥ ৭। অন্মাকং যত্য়া পৃষ্টমেকচিত্তো। ভবার্জ.ন। 

তদহং *সংপ্রবক্ষানি াদিনধ্যাবসানকম্॥ ৮1 অর্জন উ্াচ। 

নারায়ণ স্রশ্রেগ পৃদ্ামিত্বাং মহাযশঃ | কথমাদিতামুগতস্তমুপতি- 

ষেংসনাতনম॥ ৯। শ্রীভগবানুঝাচ। নাধু পার্থ মহাবাঁতে বুদ্ধি 

নাননি পাগুন। যন্স।& পুক্ছত্রযপূহ্থানং তৎ্পবিবরং বিভাবসোঃ ॥ ১০। 

আপ ০ ০ পপ শেশীশিন তা ১৭ শশী ৮৮৮ ৮ লা শিশী শা ০৮৭১ পাপী পা 

বলুন, হে সর্ব দেবের ঈশ্বর ! আমি আপনাকে ভক্তিপৃব্বক ইহ! 

জিজ্ঞাস। করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়। আমাকে বলুন। ৫। কিরূপে 

হধ্যকে ভক্তি করিৰ এবং কিবুপে সুধ্যকে পূজ। করিতে হয়, হে 

ঘাদব। আপনার অনুগ্রহে আমি তাহ! শুনিতে ইচ্ছা করি। ৬। 

শ্রীভগবান্ খলিলেন-__পুর্ধেে রুদ্র প্রভৃতি সমস্ত দেততা কর্তৃক 

জিজ্ঞাসিত হইয়া! আমি ইহা কহিয়াছিলাম, হে পাণ্ডব! আমি 

স্থধোর বিষ্ভান বলিব, অবহিত হইয়! শ্রবণ কর। ৭1, অর্ভ,ন! 

তুমি আমাকে যাহ। জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রব্ণ 

কর আমি আনি মধ্যমন্ত সবিস্তারে বলিব ৮। অর্জন বলিলেন 

__হে মহাযশ দেবশ্েষ্ট নারায়ণ ! উদয়কালীন সনাতন আদিত্যকে 

কিরূপে পৃষ্জা করিতে হয় তাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি । 

৯। শ্রীনুগবান বপিলেন-_সাধু ! সাধু! মহাত্মা পাতুপুকর পার্থ! 

তুমি বড় বুদ্ধিমান, যেহেতু স্থধ্যের সেই পবিত্র উপন্থান ( পূজ1) 

'আমীকে ছিজ্ঞাসা। করিয়াছে। ১০। সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গলময়+ 



২১৪ স্যোজরতুমাল। | 

সর্ধমজ লমঙ্গলা" সর্বপ।প-প্রণাশনম্ | স্ববরোগ-প্রশমন-মাযুবদ্ধন 

মুত্তমম্্॥ ১১। অমিত্রদমনং পার্থ সংগ্রামে জয়নদ্ধিনম্। বদ্ধনং 
ধনপুজাণ।মাধিতাহদযং শ্রণ॥ ১২1 চ্ছচনত্রী সর্বপাপেত্যো 

মুচযত নাত্র সংশয়ঃ। ত্রিষু লোকে বিখ্যাতং নিঃ শ্রেরলকরং 

পরম্ ॥ ১৩। দেবদেবং নমক্ত্য প্রাতরুখায় চাঙ্জ,ন। বিদ্লান্যনেক- 

রূপাণি নশ্স্তি ম্নরণাদপি ॥ ১৪। "তম্মাৎ সব্বগ্রষনহেন ছগামা- 
বাহয়েৎ সদ।। আধদিত্যজদয়ং নিভ্যং জপাং তচ্ছণু পাণুব ॥ ১৫. 

যঞ্জপানুচাতে জন্তর্দারিপ্র্যাদাশুদুস্তরাৎ। লভতে চ মহাসিদ্দিং কষ্ট- 

ব্যাধিবিনাশিনীম্॥ ১৬। আন্সিনসন্তে সধিচ্ডদন্দা দেবত। এক্তিবেব 

চ। সর্বমেব মহাবাহো। কথয়ামি তবাগ্রতঃ ॥ ১৭। ময় ভে 
সপ পপ স __-- 7 পাস সপ (উর আনএক্ক 

সমস্ত পাপশ্প্রণাশন, সমস্ত রোগের প্রশমক এবং উত্তন ও আছু 

বর্ধক। ১১। পার্থ! শক্রর দমন কারক, সংগ্রামে জয় বর্ধক 

এবং ধন ও পুত্রের বুদ্ধিকারক আঘদিত্যদয় শ্রবণ কর। ১২.। 

ইছ। শুনিলে নিঃসংশয় সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি হয়, ইহা পরম 
মঙ্গলজনক বলিয়া ব্রিতুবনে খ্যাত। ১৩। তে অঙ্জুন প্রাতঃকালে 

উঠিয়! দেবদেবকে নমস্কার করিলে অথবা ম্মরণ করিলে অনেক 
প্রকার বিদ্ব বিন& হইয়া! থাকে । ১৪ । অতএব সব্ধ প্রযত্তে 

সর্বদা] সূর্যকে আরধনা! করিবে, আদিত্যহৃদয় নিতা জপনীয় ; 
হে পাগ্ডব ইহা শ্রবণ কর। ১৫। জীব যাহ! জপ করিলে তৎ- 

ক্ষণাৎ ছুন্তর দরিদ্রতা হইতে মুক্ত হয় এবং কুঈব্যাধি বিনাশিনী 

মহাসিদ্ধি লাভ করে। ১৬। এই মন্ত্রের ধষি, ছল, দেবতা, শক্তি, 

হে ম্ছাবাহো! লমস্তই তোমাকে বলিতেছি  ১৭। আমি 



আদিতাহদয়। ২১৫ 

পোপিতং ন্যাসং সব্ধশাস্তঃপ্রবোধিতম্। অথতে কথয়িষ্যামি উত্তমং 

মন্তরমেব চঙ॥ ১৮; ৪মস্ত শ্রীআদিত্যজদয়-স্তোত্রমন্ত্রত শরীক 
খষি: | প্রীহ্ধ্াত্বা ব্রিভভবনেশ্বরো দেবতা অন্তষ্টপ, ছন্দনঃ। 

হরিত-হয়রথং দিবাকরং স্বৃণিরিতি বীজম্। ও নমো ভগৰতে 

জিতবৈশ্বানর জাতবেদদ তি শক্তিঃ। ও" নমে। ভগবতে আদিত্যায় 

নম ইতি,কীলকম্ম। ও? অগ্রি-গর্ত দেবতা ইতি মন্ত্র । €" নমো 
ভগবতে তৃভ্যমাদিত্যার এমোনম । শ্রীস্র্ধানারায়ণ প্রীতার্থং জপে 

বিনিয়োগঃ। অথ নাসঃ । ও হ্বাঁ অন্গুষ্ঠাভাং নমঃ *৭ ত্ীং 

তঙ্জনীভযাং নমঃ 1 ও হু, মধায়াভ্যাং নমঃ । ৭ হরে অনামিকা- 

ভাং নমঃ। ও" হর” কনিষ্টিকাভাং নম: | ও" হঃ করন্চল কর- 
পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ | 9 হখাং হৃদয়ায় নমঃ | গত্াঁ শিরসে স্বাণ। 
ওঁ, শিখায়ৈ বষট্। 9 হঁ কবচায় হুম ওঁ ত্র নেত্- 

য়ায় বৌষট,। প হ্বঃ অস্থ্ার ফট, । ওঁ হ্রাং ভীং তং হ্েং হৌং 

হঃ ইতি দিখস্ধঃ। 

অথ ধ্যানম। ভাঙ্বগ্রত্বাচ)মৌলি স্ষরদধর-কুচা1 রঞ্চিতশ্চারু 

কেশো ভান্বান্ যে! দিব্যতেজাঃ করকমলযুতঃ ন্বর্ণবর্ণ প্রভাভিঃ 

এক্ষণে তোমাকে সেই উত্তম মন্ত্র বলিতেছি। ১৮। 

এই আদিত্াহদয় স্তোজ মন্ত্রেব শীকষ্খ খষি, ত্রিতৃবনেশ্বর 

স্যাত্ম। দেবতা, অনুষ্ঠ প ছন্দ, হরিতহয় বথ দ্বিবাকর স্বৃণি (কিরণ) 

বীজ, নমো তগবতে জিতবৈশ্বানর-জাতবেদসে এই শক্তি, নমো! 

ভগধতে আদিত্যায় নমঃ ইতি কীলক, অগ্রি-গর্ভদেবত। ইহা মন্ত্র 



২১৬ স্তোত্ররত্ুমাল1। 

বিশ্বাকাশীবকাশ গ্রহপতি-শিখরে ভাতি ,যশ্চোদয়াদ্ৌ সবানন্দ- 

গ্রদাত] হারহরনমিতঃ পাতুমাং বিশ্বচক্ষুঃ ॥ ১1 স্যাসঃ। অর্কং 
তৃমূর্ধি বিন্যস্ত লপাটে তু রবিং ন্যলেৎ। বিন্যসেম্জে্রযোঃ হুধ্যং 

কর্ণয়োশ্চদিবাকরম॥ ২ নাঁপিকায়াং হ্যসেপ্তানং মুখেবৈ 

ভাক্করংন্তসেৎ। পঙ্জহ্যিমোষ্ঠয়োশ্চৈব তীস্ষং জিহ্বান্তরে স্তসেৎ। 

৩। স্থবর্ণরেতসং কণে স্বন্য়োস্তিগতেজসম্। ঝন্বোস্্, পৃষণং 

চৈব মিত্রং বৈ পৃষ্ঠতভো নাসেখ॥ ৪1 বরুণং দক্ষিণেহজো 

ত্বষ্ঠারং ধামতঃ করে। হস্তাবুষ্কবঃপাতু হৃদয়ং পাত ভাম্মান ॥ €৫। 

হে ভগবন্ আদিত্য তোমাকে নারব।র প্রথাম। শ্রীস্র্যানারয়ণের 
প্রীতির অর্থে জপে বিনিয়োগ ( প্রয়োগ )। অনন্তর ন্যাস 

( অঙ্থষ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গুলি দ্বারা করাঙ্গ-হ্টাস পরে গঙ্গন্তান করিতে 

হয় )।-ধ্যান যাহার মস্তক উজ্জ্র রত্ব-রাজীতে বিভৃষিত, অধর 

ম্ষ্ঠ কান্তিতে দীধ্িমান, ধিনি রঞ্জিত স্ন্দর কেশ পাশধারী, 

।জ্যোতিশ্ময়, দিবা তেজবিশিষ্ট, হস্তে কমলধার, হ্বর্ণাভবর্ণ এবং 

বিশ্বাকাশের অবকাশে গ্রহপতিগণেব মস্তকে উদয়-পর্বতে দী্চি 

পাইতেছেন সেই সর্ধানন্দদ্দায়ী হরিহর-নমিত বিশ্বচক্ষু ( হূর্ধয ) 
আমাকে রক্ষা! করুন। ১। মস্তকে অর্ককে গ্তাস করিবে ( মন্তকে 

হস্তম্পর্শ করিয়৷ অর্কায় নমঃ বলিবে ) ললাটে রবিকে ন্তাস করিবে, 

নেক্রদ্বয়ে সূ্যাকে, কর্ণদবয়ে দিবাকর, নাসিকায় ভানু, মুখে ভাস্কর 
ওষদ্বয়ে পর্য্যন্ত, জিহ্বামধ্যে তীক্ষু, কে সবণরেতাঃ, স্কন্ধহয়ে 

তিখ্মতেজাঃ, বানৃদ্বয়ে পৃষণ, পৃষ্ঠে মিত্র, দক্ষিণ হস্তে বরুণ, এবং 
বাষ হস্তে ত্বষ্ঠাকে ম্ভাদ করিবে (এসকল স্থানে মন্ত্র বলিন্ 



আদিত্য দর . * ২১৭ 

উদরেতু যমংবিদ্যাদাদিত্যং নাভিমগ্ডলে। কট্যাংতু "বিন্যসে- 

ংসং কদ্রমুবোস্তবিনাসেৎ॥ ৬। জাম্বোস্ত গোপতিংন্যক্ত 
সাবতানুংতুজজ্বয়োঃ। পাদয়োশ্চ বিবশ্বস্তং গুল্ফয়োশ্চ দিবাক রম. ॥ 
৭। বাহাতস্্ব তমোধবংস্ং ভগমভ্যন্তরে নম্তেৎ। সবাঙ্গেযু 

সহশ্রাংশুং দিথদিক্ষ ভগং ন্যসেৎ॥ ৮ ইতি দিথন্ধঃ। এষ 

আদিত্যবিন্যসো, দেবতাঁনামপি দুলভিঃ। ইনং ভক্ত্যা নাসে 

পার্থ সযাতি পরমাং গতিম,॥ ৯। কামক্রোধকৃতাৎ পাপাম্থু- 

চাতে নাত্র সংশয়ঃ। সর্পাপপি ভয়ং নৈব সংগ্রামেযু পথিস্বপি॥ 

রিপুসংঘ্টকালেষু তথা ,চৌবসমাগৃমে । ভ্রিসন্ধাং জ্বপতো ন্যাসং 

মহাপাতক-নাশনম,॥  ১১। বিস্ফোটক-সমুৎপন্গং তীব্রজ্বর- 
পাট তি পপ তি শিস পাপী পপপাপশপীশিগ | শিপ তত ৭ সবাক 

স্পর্শ করিবে ) উষ্ণকর ভগ্তদ্বয় রক্ষা করুন, ভানু হাদয় রক্ষা করুন, 

উদদরে যম, নাভিমগুলে আদিতা, কটিতে হংস, উরুত্বয়ে কুদ্রকে 

ম্তাস করিবে । জান্ুদ্বয়ে গোপতি, জজ্ঘাদ্বয়ে সবিত!, পাদদ্বয়ে 

বিবস্বান্, গুল্ফদ্ধধ়ে দিবাকর, বাহাতঃ তমোধ্বংস, অভ্যন্তরে ভর্গ, 

সর্বাঙ্গে সহম্্রাংশু, দিগ্িদ্ধিকে ভগকেগ্ন্তান করিবে । ২৩1৮ । 

ইহ! দিথন্ধ । 

এই আদিতা বিল্ঞাস দেবতাদেরও ছুল্লভ, হে পার্থ, ইছা। 

ভক্তিপূর্বক ন্যাস করিলে পরম গতি প্রাপ্তি হয়। ৯। খকামক্রোধ 

জনিত পাপ হইতে মুক্ত হয়, তাহাতে: সংশয় নাই, তাহার সর্প 

ভয় থাকে না, সংগ্রামে বা পথে ভয় থাকে না। ১০। শক্রু 

পংঘটকালে, তন্কর আগমনে ভয় থাকে না, জিদন্ধ্যা এই ন্যাল 

অপ করিলে মহাপাতক নাশ হয়। ১১। বিস্ফোটক সন্ভৃত ব। 



চে 

২১৯৮ ত্হাত্ররত্ুমাল। | 

সমুদ্ভবম.। শিবোরোগং নেত্ররোগং,সবব্যাধি-বিনাশনম ১২. 
কুষ্টবাধিস্তথ। দক্ররোগাশ্চ বিবিধাশ্চ যে। জপমান+ 

নস্থাস্তি শৃণুভক্তযা তদজ্জন ॥ ১৩। আদিত্য; অন্ত্রংযুক্ত আদেতো, 

ভূবনেশ্বরঃ। আদিতানাপবে। দেবে! হ্যাদিত্যঃ পরমেশ্বর: | 

১৪। আদিত্য মর্চয়েদক্ষা শিব আদিত্য মঙ্চয়েখ। ষদািত্য- 

ময়ং তেছেো মম তেভস্তদক্জুন ॥ ১৫। আর্দত্যং মন্ত্রসংসুক্ত 

মাদিত্যং ভবনেশ্বরমূ। আদিত্যং থে প্রপশ্তন্থি মাং পশ্যন্তি ন 

সংশবঃ | ১৬। ন্রিসদ্ধযমচ্চয়েৎ স্ধাং ম্মরেছ্ুক্ত্যাত যে। নর 

ন স পশ্ততি দারজ্যং জন্মজন্মনি চাঁজুন ॥ ১৭1 এততে 

কথিতং পার্ঁ আদিত্যলদয়ংময়া । শূনুক্তশ্চ পাপেভ্যঃ সুধা- 

তীব্র জ্বর সম্ভৃত শিরোকোগ, নেত্ররোগ সর্বাব্যাধি বিনাশ হয় 1১২। 

ইহ! জপ কবিলে কুষ্ঠবাধি, বিবিধ দদ্ধরোগ নাশ তয়, অক্জ্ন 

তুমি ইহা ভক্তিপূর্বক শ্রবণ কব। ১৩। আদিতা সর্ধব গঞ্জে 

সংযুক্ত, আদিতা সর্ব বনের ঈশ্বর, আদিত্য অপেক্ষা শ্রেগ 

দেবতা নাই, আদিত্য পরমেশ্বর | ১৪। ব্রঙ্গা আদিতাকে অচ্চন! 

করেন, শিৰ আদিত্োর অচ্চন] করেন, হে অজ্জুন! আদিত্র 

তেজই আমার তেজ। ১৫। আদিতা মন্্র-সংযুক্ত, আদিত্য 

ভূঁবনেশ্বর, ্মার্দিতাকে যাহারা দর্শন করেন তাহারা নিংসংশর 

আমাকেই দশন করেন।,১৬। যেমনুষ্ত ত্রিসন্ধ্যা আদিত্যকে 

অর্চনা কবে এবং ভক্কিপূর্বক চিন্তা করে, হে অজ্জন। সে 

জল্সজন্ান্তরে দারদ্রের মুখ দর্শন করে না। ১৭। হে পার্থ! 

মি তোমাকে এই আদিত্যনৃদয় বপিলাম, হহ। শ্রবণ করিলে 



আদত্যজছয় । ১ 

"লোকে মহীয়তে ॥ ১৮1০ নমো ভগ্গবতেতৃভ্যমাদদিত্যাক় নদো- 

লমঃ। আদিজাঃ লবিতা স্র্যাঃ খগঃ পুষা গভভ্তিমান্॥ ১৯। 

লবণ: ক্ষটিকে। ভান ঃ স্ফুরিতে। বিশ্বতাপনঃ। রবিবিশে। মহা- 

"তজা: স্বণঃ অপ্রীবোবকঃ ॥ ২৭। হিবণ্যগভ স্িশিরাস্তপনো। 

ভাম্বরো রবি; । খান্ুণ্ডে! গোপতিঃ শ্রীমান্ ক্লতজ্ঞম্চ প্রতাপবান্ 
॥ ২১। গ্তমিস্রহা ভগো ভংলো নাসভাশ্চ তমোচিদত | শুন্ধে। 

।/বিরোচনঃ কেশী সহন্াংশুমহাপ্রভঃ॥ ২৯। বিবস্থান পৃষশে। 
মতা নিহরো জামদগ্নাজিৎ। ঘর্দরশ্বিঃং পতঙগণ্চ শ্রণ্যো মহা 

তপঃ ॥২৩ দ্ববিজ্ঞেন্নগতিতশুরক্তেজেনাশিম হাশাং। শন্তুশ্চিভ্রাঙগদ: 

সৌম্যে  ভব্যকব্য-প্রদারক$ ॥ ২৪ । অংশুমান্তমোদে ব পগ, 

ষজত সাম এবচ। ভবিদশ্বস্তগ়োদার: সপ্রসষ্ডিমরীচিমান ॥ ২৫! 

অগ্রি-গতভোশ্দিতেঃ পুত্রঃ শল্তস্তিমির-নাশনঃ । পুষ। বিশ্ব্ভরো 
'মত্রঃ কুবর্ণ স্ুপ্রতাপবান্ ॥২৬। আতপী মগুলী ভাম্বাংস্তপন: 
সবতাপন:। রুতবিশ্বে। মগাতেজ: সর্বরত্বময়োভবঃ ॥ ২৭। 

। অক্ষরশ্চ ক্ষরশ্চৈব প্রভাকরবিভাকরৌ । চন্দ্রশ্চিত্রাঙ্গদ;ঃ সৌম্যে। 

হব্য কৰা প্রদ্ায়কঃ ॥২৮। অঙ্গারকো। গদোগস্তী রক্তাঙ্ষশ্চাঙ্গ 

বদ্ধনঃ | বুধো বুদ্ধাসনো! বুদ্ধি বুদ্ধীত্থা। বুদ্ধিবদ্ধন:॥' ২৯ । 

বৃহস্তান বু হস্তাসে। বৃহদ্ধামা বৃহস্পতি: | শুর্ত্বং শুক্লরেতাত্তং 

শুরাঙগ: শুরুভূষণঃ ॥ ৩*। শনিমান্ শনিক্পন্ত,ং শনৈগচ্ছাস 

সর্বদা] । অনাদিরাদিরাদিত্যক্তেলোরাশিমহাতপাঃ ॥ ৩১ | 

অনাদিরাদিরপ-্বমাদিত্যোদিক্পতিধমং। ভান্গমান ভান্ুবূপত্ত ং 
শপ? পিপি এ পপি? ও পাপী পো শি পািপসস্পিপসপিপপি সপ 4 শাপণি শশীশিশিশ 

সং পাপ মুক্ত হইয়া! হুষ্যলোকে পৃজিত হয়। ১৮। হে ভগবন্ 

র্ 



৮৬ স্তোত্ররতুমালঃ। 

স্ব্ভীহতীহুদীপ্ডিমান্ ॥ ৩২। ধৃমকেতৃয হাকেতুঃ সব্কেতুরম্ৃত্বমঃ | 
তিমিরাবরণঃ শলভুঃ শর্ট মার্ত্ড এবচ ॥ ৩৩। নমঃ পুব্ণয় গিরয়ে 

পশ্চিমায় নমে!নমঃ | নমোত্তরায় গিরয়ে দক্ষিণায় নমোনমঃ ॥ ৩৪। 

নমোনমঃ সহআাংশে। হাদিত্যায় নমোনমঃ। নমঃ পদ্ম প্রবোধায় 

শমত্তে ঘাদশাত্মনে । ৩৫। নমো বিশ্বপ্রবোধায় নমোভ্রাজিষু- 

জিষ্বে। জ্যেতিষে চ নমন্তভ্যং জ্ঞানর্কায় এনমোন্মূঃ ॥ ৩৬ । 
প্রদাপ্ায় প্রগলভায় যুগ্াস্তায় নযোনমঃ। নমস্তে হোতৃপতয়ে 

পৃথিবাঁতয়ে নম্ঃ॥॥ ৩৭ । নমোস্কার বষটকাব সর্ব্ববন্ত 

শমোস্ততে। থণ্েদায় যজজুর্ধেদ সামবেদ নমোস্বতে ॥ ৩৮ 

নমো হাটক-বর্ণায় ভাঙ্করায় নমোনমঃ। জয়ায় জয়ভদ্রায় 

আদ্তা। তোমাকে বার বার প্রণাম করি, আদিত্য সবিত 
সুর্য প্রস্থতি নাম সকল পঠনীয়। ১৯।২০-_71৩৩। পূর্ব-গিরিকে 

প্রণাম করি, পশ্চিম-গিরিকে প্রণাম করি, উত্তর-গিরি ও দক্ষিণ- 

গিরিকে প্রণাম করি। ৩৪। হে সমম্্রাংড আদিত্য তোমাকে 

বারংবার প্রণাম করি, ভূমি পদ্মের প্রবোধক ও তুমি ছ্বাদশাত্মক- 

ভোযাকে প্রণাম করি । ৩৫। তুমি বিশ্বের প্রবোধক, তুষি 

দাপ্তিশীল, তুমি বিষণ (স্রধ্য) তোমাকে প্রণাম করি, তুমি 

জ্যোতিশ্মত্ন এবং জ্ঞানার্ক তোমাকে প্রণাম করি। ৩৬। , তুষি 

প্রদীপ্ত প্রগল্ভ ও যুগান্ত ত্বরূপ তোমাকে প্রণাম করি, তৃমি 

 হোতৃপতি এবং পৃথিবীপতি তোমাকে প্রণাম করি। ৩৭। তুমি 

ওঙ্কার, বযটুকার এবং সর্ব্-যজময় তোমাকে প্রণাম করি, তৃষি 

পথের, যৃুর্যবেদ ও সামব্দে তোমাকে প্রণাম করি । ৩৮। তুমি 



আদ্বিত্যহাদয়। ১ছিই১ 

হরিদশ্বায় তে দম: ॥ ৩ষ্চ 1 দিব্যায় দিবারূপাক্স গ্রহাণা২ পতগ়্ে 

নমঃ | নমস্তে শুচয়ে নিত্যাং নম: কুরুকুলাত্মনে ॥ ৪* | নঙ্ 

স্িলোক্য নাথাম্ন , ভূতানাং পতয়ে নমঃ। নন: কৈবল্যনাথায় 

নমন্তে দিব্য চক্ষুষে॥ ৪৯। ত্বং জ্যোতি স্তং ছ্যতিব্রদ্ধা ত্বং 
বিষু স্ব.ং প্রজাপতিঃ | ত্বমেব কুপ্রোকুত্রাত্মা বাযুবপ্রিত্ত মেবচ ॥ ৪২ 

যোজনানাং সহল্রেম্ধে শতেদ্বে ঘ্বেচ যোজনে । একেন নিমিষার্দেন 

ক্রমমাণ নমোত্ততে ॥৪৩। নবযোজনলক্ষাণি সহশ্রদ্বিশতানি 

চ। যাবদষগ-প্রমাণেন ক্রমমাণ নমোস্ততে ॥ 89৪ । অগ্রতশ্চ 

নমস্তভযং পৃষ্ঠ নশ্চ সদ! নমঃ পার্্বতশ্চ নমস্তরভাং নমস্তে চাল্ত 

ত্র্ণবর্ণ, ভাস্বর জয়) জয়ভদ্র এবং হরিদশ্ব বাহন, জোমাকে বাব" 

বার প্রণাম করি। ৩৯। তুমি দিব্য, দিব্যরূপ এবং গ্রহগণের, 

পতি তোমাকে প্রণাম করি, তুমি শুচি এবং কুরুকুলাত্ম! তোমাকে 

প্রণাম করি ।৪০। তুমি ভ্রৈলোক্যনাথ এবং ভূতপতি তোমাকে 
গ্রণাম করি, তুমি কৈবলা (মুক্তি) নাথ এবং দিব্য চক্ষু বিশিষ্ট 

তোমাকে প্রণাম করি । ৪১) তুমি জ্যোতিংন্বর্ূপ, তুমি দীর্চি। 

তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষু, তুমি প্রজাপতি, তুমি রুদ্র, তুমি রুদ্রকম্মা। 

তুমি বায়ু এবং তুমি অগ্নি। ৪২। তুমি নিমিষের অর্ধকালে অষ্ট 

বক্ষ যোজন গমন কর তোমাকে প্রণাম করি এবং ঘটী প্রমাণ 

সময়ে অষ্টাদশ যোজন লক্ষ পথভ্রমণ কর তোমাকে প্রণাম করি। 

৪৩। তোমার সন্থভাগে প্রণাম, পশ্চা্ভাগে প্রণাম, পার্ষে 

' প্রণাম, তোমাকে বারংবার প্রণাম করি।+8৪। তুমি দেব-শক্র 

মাশক, চন্ত্র সুধ্য তোমার দুই নেত্র, তুমি দিব্য আকাশ এবং তুমি 
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জনমৃত্যুজরাব্যাধি-সংসার ভয়-নাশন; ॥৬১। দারিজ্রাব্যসনধ্বংসী 
প্রমান্দেবো দিবাকরঃ | কীর্ভনীয়ে! বিবস্বাংস্ মার্ভপ্ডোভা্করে! 

ববিঃ 0৬২। লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমাল্লেণকচক্ষগ্র্হশ্বরঃ | লোক- 

সাক্ষী ব্রিলোকেশ: কর্তা হর্ভা। তমিশ্রহা ॥৬৩। তপনস্তাপনশ্চৈব 

গুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ। গভস্তিচন্তো ব্রন্মণযঃ সর্বদেবনমন্কৃতঃ ৬৪ 

আয়ুরাবোগ্যমৈশ্বধধ্যং নরানারধ্শ্চ মন্দিরে। , যস্য, প্রসাদাৎ 
সন্ধতিরাদিতাহৃদয়ং জপৎ 1৬৫। ইত্যেতৈনণমভিঃ পার্থ আদ্িত্যং 

ন্টোজি-নিত্যশঃ। প্রাতরুখায় কৌন্তেয় তস্য রোগভয়ং নহি ॥৬৬ 
পাতকান্মুচ্যতে পার্থ ব্যাধিভযম্চ ন সংশয় ।, একসংখ্যং িসংখ্া ঝ 
সবপাপৈঃ প্রমূচাতে £৬৭। রিসন্ধাং জপমানস্ত পশ্তেচ্চ পরমং পদম্। 

ইনি নি কালাত্মা, স্বভৃতাত্মা, দেবাত্ম। এবং সর্বতোমুখ, হান জন্ম 

বত জরা! ব্যাধি ও সংসার ভয় নাশন, ইনি দরিদ্রতা ছুঃখ নাশন, 

প্রীমান্ দেব দিবাকর, ইনি কীর্তনীয় বিবস্বান্, মার্ভওু, ভাস্কর ও 

ঝবি। ৬১৬২1 ইনি লোক-প্রকাশক, শ্রীমান লোকচক্ষু, নহেশ্বর 

লোক-সাক্ষী, জ্রিলোকের ঈশ্বর, কর্তা, হর্ভী, তমিশ্রহা, তপন, 
ভাগন, শুচি, সপ্তাশ্ব-বাহন, গভভ্তিহস্ত, ব্রহ্মণ্য এবং সর্বদেব- 

নমস্কৃত। খাহার গ্রসাদদে নর-নারীগণ আমু, আরোগা, ভবনে 

এয; ও সন্তত্টি লাভ করেন সেই আদিত্যহদয় জপ করিবে। ৬১। 
হে কুস্তি পুত্রপার্থ। এই নামগুলি ধার! ষে প্রত)হ প্রাতঃকালে 

উঠিয়। আদিতযকে শ্তব করে তাহার রোগভয় থাকে না, সে 

নিঃসংশর় পাতক.ও সমঘ্য ব্যাধি হইতে যুক্ত হয়, এক সন্ধা! বা, 

দুই সন্ধ্যা পাঠ করিলে সর্বপাপ মুক্ত হয় এবং ভ্রিসদ্ধ জপ করিলে 



আদ্িতাহদর। »২২৫ 

যদহু। কুরুতে পাপং তদহৃ। প্রতিমুচ্যতে ॥*৮। যদ্রীত্র্যা কুরতিপাপং 

ততরাত্রযা প্রতিমুচ্যতে । ভ্র্ুম্ফোটককুষ্ঠানি মগুলানি বিষ,চিকা।৬৯ 
সবব্যাধিমহারোন্বভৃতবাধ! স্তঘৈব চ ডাকিনী শাকিনীচৈব মহা রোগ 
ভয়্ং কুতঃ ॥৭* ।যে চান্যে ছুষ্টরোগাশ্চ জরাতীসারকাদয়ঃ জপমানম্থা 

নস্তস্তি জীবেচ্চ শরদাৎ শতম্ ॥৭১।সংবৎলরেণ মরণং যদ যন্য প্রুবং 
ভবেৎ। অশীর্ধাং পশ্যতিচ্ছায়ামহোরাত্রং ধনগ্রয় ॥ ৭২। যন্বিদং 

পঠতে ভক্ত্যা ভানোব? রে মহাত্মনঃ । প্রাতক্নীনে কৃতে পার্থ একাগ্র- 

ক্লুতমানসঃ। ৭৩। স্ুবর্ণচক্ষু তবতি ন চাঙ্ধস্ত প্রজায়তে । ন্পুত্রবান্ 

ধনলম্পন্জো জায়তে চারুজঃ সখা ॥ ৭৪ সবসিদ্ধিমবাপ্পোতি 

সবব্র বিজয়ী ভবেৎ। আদিত্যহৃদগ্নৎ পুণ্যং সূর্যানামবিভূষিতম্ ॥৭৫। 

পরমপদ অর্থাৎ বিষ্ণপদ প্রাপ্ত হয়। দিনমানে যেপাপ করে 
দিনমানেই তাহা হইতে যুক্ত হয় এবং রাত্রিতে যে পাপ করে 
রাত্রিতে সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়। ৬৯। দত্রু, স্ফোটক কুট, 
মগুল বিষ,চিকা, সর্বপ্রকার ব্যাধি, মহারোগ, ভূতপীড়া ডাকিনী, 

প্রভৃতি মহারোগ থাকে না, এবং ইহা জপ করিলে অপর ছুষ্টরোগ 

জরাতীসার প্রভৃতি নাশ হয় এবং সে লোক শত বৎসর জীবন 

ধারণ করে। সংবৎসর মধ্যে, যাহার নিশ্চয় মরণ হইবে সে দিনঃ 
রাত্র মন্তকহীন ছায়া দর্শন করে। ৬৬--1৭২। যেমহাত্ব! রবি- 
বারে প্রাতংন্বানপূর্ধবক ভক্তিসহ একাগ্র মানসে (আদিত্য হৃময়) 
পা্ঠ করে, সে ুবর্ণ-চক্ষু হয়, কখনও অন্ধ হয় না, এবং গুঞজ ও 
'ধন লাভ করিয়া নীয়োগ ও নুখী হয়, সে সর্ব সিদ্ধিলাভ করে, | 
সর্ব বিজয়ী হয়। ৭৩/২৫। হেপার্থ! এই কুধ্য নাম বিভভৃহিত 

১৫ 



২২৬ স্যোত্ররত্বমাল1। 

শ্রত্বা চ;নিথিলং পার্থ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। অতঃ 
পরতরং নান্তি সিদ্ধিকামপ্য পাগুব ॥৭৬। এততৎজপন্ব কৌস্তেয্ 

যেন শ্রেয়োহাবাপ্যসি। আদিতাহৃদয়ং ন্িত্যং যঃ পঠেৎ 

স্বসমাহিতঃ ॥৭৭॥ ভ্রণহা মুচ্যতে পাপাৎ কৃতদ্সে। ব্রন্দঘা'তকঃ | 

গোপ্পঃ স্ুরাপো ছুর্ভোজী দ্প্রতিগ্রহকারকঃ ॥ ৭৮। পাতকানি 

চ সর্বাণি দহত্যেব ন সংশয়ঃ। য ইদং শুণুয়ানিত্যং জপেঘ্বাপি 

নমাহিতঃ ॥ ৭৯। সবপপা1পনিশুদ্ধাত্বা ক্ুর্যালোকে মহীয়তে 

অপুর লভন্তে পুর্রান্নিধনে। ধনমাপুয়াৎ ॥ ৮* । বুরোগী মুচ্যতে 
রোগান্তজ যঃ পঠতে সদ1। যন্ত্াদিত্যদিনে পার্থ নাভিমাত্র- 

জলে স্থিতঃ ॥ ৮১। উদয়াচলমারূঢং ভাঙ্করং প্রণতঃ স্থিতঃ। 

জপতে মানবো ভক্ত্যা শৃণুয়াদ্ধাপি ভক্তিতঃ॥৮২। স যাতি 

আদিত্য হৃদয় শ্রবণ করিলে সর্বপাপ মুক্ত হয়, সিদ্ধি কামীর ইহ! 

অপেক্ষা আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই। হে কোন্তে! তুমি ইহা জপ 

কর, মঙ্গল লাভ করিবে । ৭৮।৭৭। যে সমাহিত হয়৷ নিত্য 

আদিত্যহদয় পাঠ করে, সে ভ্রুণ হত্য.কারী হইলেও পাপমুক্ত 

হয়, কৃতস্ব, বদ্ধাহতাকারী, গোহত্যাকারী, মছ্যপায়ী, দুঈভোগী, 

নিষিদ্ধের প্রতিগ্রহকারক, ইহাদের সমস্ত পাতক নিঃখংসয় দগ্ধ হয়। 

৭৯। যে ইহা নিত্য শ্রবণ করে অথবা সমাহিত হইয়। জপ করে সে 

সমস্ত পাপমুক্ত হইয়া! স্য্ালোকে পুর্জিত হয়, অপুত্র পুত্র লাভ 

করে, ধনগ্রার্থী ধনপ্রা্চ হয়, ভক্তিপূর্বক পাঠ করিলে কুরোগী 
রোগ মুক্ত হয়। ৮০৮১। যে রবিবারে নাভি পর্য্যন্ত ঘলে' 
খরস্থিত হইয়া! উদীয়মান ভাক্করকে প্রণাম-পূর্ববক অপ করে অথবা 



আদিতান্ৃদয় ৷ ২২৭ 

পরমংস্থানং যত্র দেবে! দিকীকরঃ। অমিত্রদমনং পার্থ ধা কর্ত,ং 

সমারভেৎ ॥৮৩ ॥ তা প্রতিকৃতিং কৃত্বা শক্বোশ্চরণপাং গভিঃ 

আকুম্য বামপাদেন হ্যা্দত্যহবায়ং জপেৎ ॥ ৮৪1 এতমবসত 

সমাহুর সব্বসিদ্ধিকরং পরম্। ও” হ্রীং হিমালীঢং স্বাহ। । ওঁ হীং 

নিলীঢং শ্বাহা। ও" হ্ীং মালঢং স্বাহা। ইতি মন্ত্র ॥ ৮৫। 

তিভিশ্চ ধরোগী শবতি জ্রী ভবতি পঞ্চভি:। জপৈস্ত সপ্তভিঃ 

পার্থ রাক্ষপীং তন্থুমাবিশেং ॥ ৮৩ ।  বাক্ষসেনাভিভূতন্ত 

বিকারাঞ্থণু পাগুব। গীয়তে নৃত্যত নগ্ন আল্মোটয়তি ধাবতি 

8৮৭। শিবারুতং চ কুরুতে হসতে ক্রন্দতে পুনঃ।॥ এবং সংপী- 

ড্যতে পার্থ ষদ্যপি সান্মহেশ্বরঃ ॥ ৮৮। কিংপুন ফাঁনুষঃ কশ্চিচ্ছোৌ- 

চাঁচারবিবঞ্জিতঃ | পীড়িতস্য ন সন্দেহে! জরো। ভবতি দারুণ; ॥৮৪। 
প্র সপ পা পম সা পাপ পিস্পপ্স্ত 

ভক্তিপূর্ব্বক ইহ] শ্রবণ করে, সে যেখানে স্ব্য আছেন ০্ই পরম 

হানে গমন কবে ।৮২। যদি শত্রু দমন করিতে প্রবৃত্তি হয়, 

তাহা! হইলে পদের ধূলি দ্বারা শঞর প্রতিকৃতি ( প্রতিযৃত্তি ) 
করিয়া বামপদে তাহ আক্রমণ করিয়া! আদিতাহৃদয় পাঠ করিবে । 

নিমোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে (মন্ত্র দুলে ভ্রটব্য)। চিন বার পাঠ 

করিলে ( শক্র ) রোগী হয়, পাচ বার পাঠ করিলে জরাঁভিভূত হয়, 

সপ্ত বার জপ করিলে সে রাক্ষসী তনু ধারণ করে । হে পাগ্ুব। 

বাক্ষসাভিভূত হইলে তাহার বিকৃতি শ্রবণ কর, উলঙ্গ হইয়। 

কখনও গান গান, কখনও নৃত্য করে, কখনও আস্ফালন করে 
'এবং কখনও দৌড়িয়া বেড়ায় ; সে শৃগালের ন্যায় চীৎকার কনে 

আবং কখনও হান্ত করে ও কখনও ক্রন্দন করে। হে পার্থ! 
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যা চানুগ্রহং তস্য কর্তূমিচ্ছেচ্ছু্ংকরমূ। তদা সলিগ- 

মাঙজগায় জপেন্সস্্রমিমংবুধঃ 1 ৯* | নমে! ভগবতে তৃভ্যমাদিত্যায় 
নমো নমঃ। জয়ায় জয়ভদ্রায় হরিদশ্বায়তে নমঃ ॥ ৯১। 

দ্বাপয়েতেন মন্ত্রেণ শুভং ভবতি নান্যথা। অনাথ চ ভবেদদোষে 

নশ্যতে নাত সংশয়; | ৯২ 1 অতস্তে নিখিলং প্রোজ: পুঙ্জাংচৈব 

নিবোধ মে। উপলিপ্ঠে শুচৌ দেশে নিতো বাগ ষ্তঃ শুচি: ॥ ৯৩। 
বৃস্তং ব৷ চতুরম্রৎ বা লিগ্তভূমৌ লিখেচ্ছুচি। ভ্রিধাতত্র লিখেৎ 
পর্ুমঞ্টগত্রং নকর্ণিকম্ ॥ ৯৪1 অষ্টপত্রৎ লিখেৎ পন্মং লিপ্ত 

মহেস্বর হইলেও খদ্ত্র প্রভাবে এইকূপ পীড্যমান হয়, আর শৌচাচাব- 

বঙ্জিত মনুস্তের ত কথাই নাই। পীড়িত হইয়া সে নিঃসন্দেহ 
দারুণ জ্বর রোগে আক্রান্ত হয়। ৮৩৮৯। যখন তাহার উপর 

শুভ অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছ। হয়, তখন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জল গ্রহণ' 
করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবে । “হে ভগবন্ আদিত্য! তোমাকে 
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি, তুমি জয় ও জয়ভদ্র ও হরিদশ্ববাহন 

তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।* এই মন্ত্রে সান করাইলে 

শুভ হইয়া থাকে ইহা কখনও অন্যথা হইবার নহে, এবং ইহ নাঁ 

করিলে দোষ হয় এবং সে প্রাণত্যাগ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই । 

এই সমস্ত তোম।কে বলিলাম এক্ষণে পুজার কথা শ্রবণ কর। ৯৩ 

শুচি ও সংযতবাকা হইয়। পবিজ্র গোময়লিপ্ত ভৃভাগে 
গোলাকার বৰ! চতুফোণ মগল করিয়! অঙ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। 

পল্পের পূর্বঘলে হুধ্য (বর্ত,লাকার হুধ্যাকৃতি) অগ্রিকোণে রি, 

মক্ষিণে বিবশ্বান, নৈখতে ভগ, পশ্চিমে বরুণ, বাযুকোণে মিত্র, 
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গোময়মগুলে। পৃবপিত্ে লিখে অুর্ধামাগ্নেষ্যাং তু রবিং 

নাসেৎ॥ ৯৫। যাম্যায়াং চ বিবস্বস্তং নৈধত্যাংতু ভগং ন্যসেৎ। 

প্রতীচ্যাং বরুণং বিদ্যাপ্থায়ব্যাং মিত্রমেব চ ॥ ৯৬। আদিত্যমুত্তরে 

পত্রে এশান্যাং বিষ্ণমেবচ। মধ্যেতু ভাস্করং বিদ্যাৎ ক্রমেণৈব 
সমঙ্চয়েং ॥ ৯৭। দীপ্ত সুপ্মা জয়া ভদ্র। বিভূতি বিমল! তথা । 
অমোঘা দবছাতা 'চেতি মধ্যে শ্রীঃ স্বতোমুখী ॥ ৯৮। অতঃ পরতরং 
নান্তি সিদ্ধিকারস্য পাগুব। মহাতেজঃ সমৃদ্যপ্তং প্রণমে্ল কৃতা- 
গ্রলি: ॥৯৯ ॥ সকেশরাণি পদ্মানি করবীরাণি চাজ্জুন। তিলতগুল- 

যুজ্গানি কুশগন্ধোদ কানিচি ॥ ১০০৯। রক্তচন্দনমিশ্রাণি কৃত্বা। বৈ তা: 
ভাজনে। ধৃত্বা শিরসি তৎপাত্রং জানুভ্যাং ধরণীং স্পৃশেৎ ॥ ১০১। 

ন্ত্রপৃতং গুড়াকেশ চা্যং দগ্ভাদগভস্তয়ে। সাযুধং সরথং থংচের সৃধ্যমাব।" 
স্পা শী শাশীিস্শী শতশত শী স্পা দস শীল আিপীশিাশিস্ীপিশীশ তি পিপি 

উত্তরদলে আদিতা, ঈশানে বিষুট, এবং মধাস্থলে ভাঙ্গর লিখিয়! 

(অঙ্কন করিয়া) পুষ্প ও তও্্লাদি দ্বারা আহ্বান করতঃ পূজা 
' করিবে । [অনন্তর যোড়শোপচারে সূর্যের পৃজ| করিয়া পূর্বাদি- 
দিক্ ক্রমে দীপ্ত! সুম্মাজয় ভদ্র।, বিভূতি বিমলা অগ্ত্রোধা বিছ্যুতা 

এবং মধ্যে ছায়ার মতান্তরে শ্রীর পূজ! করিবে ]| লিদ্ধিকামীর 
ইই1 অপেক্ষা আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই, উদীয়মান, মহাতেজশালী 

সূর্যকে কৃতাঞুলি পূর্বক প্রণাম করিবে । ৯৯। অনন্তর কেশরযুক্ত 

পল্প করবীর পুষ্প, তিল তুল কুশাগ্র, চন্দন, জল, রক্তচন্দন 

মিশ্রিত করিয়া তাম্র পাত্রে স্থাপন পূর্বক মস্তরে তাহা ধারণ করিয়! 

'ভূতলে জানু পাতিয় বসিবে। ১*১। হে অর্জুন তদনস্তর গভস্ভিকে 
, & সথ্্যকে ) মন্ত্রপূভ অর্থ প্রধান করিবে ।১*২। আমি সামুধ, সখ 
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হয়ামাহম্॥ ১*২। ম্বাগতো। ভব। স্থগ্রতিষ্ঠো ভব। সগ্রিধো ভব। 

সন্গিহিতে] ভব। সম্মুথো ভব। ইতি পঞ্চমুদ্রাঃ। ক্ষুটয়িত্বাহ'য়েৎ স্্ধ্যং 

ভূক্তিং মুক্তিং লভেন্নরঃ ॥ ১০৩। ও" শ্রীং বিছ্বাকিলিকিলি কটকেন্ট- 

সবার্থনাধনার স্বাহী। ও" শ্রীং হীং হ ২ হংসঃ কুর্ধযায় নমঃ স্বাতা। 

ও শ্রীং হাং হাং হুং হ্ঃ হুর্ধামূর্তয়ে ম্বাহ! ও" শ্রী হীং স্বং ম্বঃ 
লোকায় সর্বমূর্তয়ে স্বাঠা। ও" হুৎ মার্ভপ্ডায় গাহ। নমোহস্ত 

শূর্ধাায় সহস্র ভানবে নমোহস্ত্ বৈশ্বানরজাতবেদসে | ত্বমেব চার্ঘ্যং 

প্রতিগৃহ্র দেব দ্েবাধিদেবায় নমে। নমন্তে ॥ ১০৪ ॥ নমে। ভগবতে 

তৃভ্যং নমস্তে জাতবেদসে। দত্মর্থং ময়! ভানো ত্বং গৃহাণ 

নমোইস্তরতে ॥ ১০৫ । এহিসুধ্য সহশ্রাংশে। তেজোরাশে জগৎপতে। 

ছকম্পয় মাং ভক্তং গৃহা পার্ঘাং দিবাকর ॥ ১০৬। নমো ভগবতে 

কুীকে আবাহন করিতেছি স্বাগত হও, স্থ প্রতিষ্ঠিত হও, ও, সন্বিধ্য হও, 

সগ্রিহিত হও, সম্মুখ হও । পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ সূর্যকে আবাহনাদি 

করতঃ পৃজ। করিয়া মনুষ্য ভোগমোক্ষ লাভ করে। যথোক্ত মন্ত্রে 

এহি সুধা প্রভৃতি মন্ত্রে (পরে মূলে দ্রষ্টব্য) সুর্ধ্যকে অর্ধ প্রদান 

করিবে। হে ুর্ধ্য তুমি সহস্র কিরণবিশিষ্ট, তুমি বৈশ্বানর 

জাতবেদ। (অগ্নি) এবং দেবাবিদেব, হে দেব তুমি জর্থ গ্রহণ কর, 

তোমাকে প্রণাম করি। ১০৪। হে ভগবান জাতবেদং ভানো, 

তোমাকে প্রণাম করি, আমার প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ, করুন। ১.৫। হে 

সহত্ররশ্মি, তেজোরাশিবিশিষ্ট জগৎ্পতি হুধ্য আপনি আগমন করুন, 

'আমার অর্ধ্য গ্রহণ করিয়া আমাকে অন্ুকম্পা করুন আপনাকে. 

প্রণাম করিতেছি । ১*৬। হে ভগবন্ জ।ভবেদঃ তোমাকে প্রণাম 



আদিত্যনবদয়। ২৩১ 

তুভ্যৎ নমস্তেজাতবেদসে।» মমেদমর্ঘ্যং গৃহ্ত্বং দেবদেব নমোইস্বতে 
॥ ১-। সর্বদেবাধিদেবায় আধিব্যাধিবিনাশিনে। ইদং গৃহাণ মে 

দেব সর্বব্যাধিধিনশ্ট তু॥ ১৮। নমঃ হূর্যায় শাস্তায় সর্বরোগ- 
বিনাশিনে। মমেগ্সিতং ফলং দত্ব। প্রসীদ পরমেশ্বর ॥ ১০৯) 

ও নমো! ভগবতে হুর্যায় ম্বাহা। ও" শিবায় স্বাহা। ও" সর্বাত্বনে 

; কুর্যযায় ম্ুমঃ শ্বাহা। ওঁ অক্ষঘাতেজসে নমঃ স্বাহ! | সর্ব-সঙ্কট- 

দারিদ্র্যং শত্রং নাশয় নাশয় | সর্বলোকেষু বিশ্বাত্মন্ সব"ত্মন্ সর্বদর্শক 

॥১১০। নমে! ভগবতে সূর্য্য কুষ্ঠরোগান্বিথগুয়। আয়ুরারোগী মৈশরধ্যং 

দেহি দেব নমোহস্ততে ॥ ১১১! নমো! ভগবতে তুভামাদিত্যায় 

নমেো। নমঃ। ও ক্ত্ধ্যায় নমঃ। ও" বিশ্বযুর্তয়ে নম£। ১১২। 

করি, আমার এই অর্ধ্য গ্রহণ কর, হে দেবদেব তোমাকে প্রণাম 
করি ।১০৭। হে দেব, তুমি সর্ব দেবের অধিদেব, এবং আধি 
ব্যাধি (মানসিক ও শারীরিক রোগ ) বিনাশক, আমার এই অর্থ্য 

. গ্রহণ কর; মামার সর্ববা।ধি বিনষ্ট হউক? ১ ৮। হে হৃর্যা, শান্ত, 

, সর্ব রোগ বিনাশিন্! আপনাকে প্রণাম করি, আমার অভীষ্ট ফল 

দান করত আমার উপর সন্ধষ্ট হন। ১*৯। ভগবান্ হুধ্যকে প্রণাম 

করি, শিবকে প্রণাম করি, সর্বাত্মা হৃধ্যকে ' প্রণাম করি; 
( শ্বাহামন্ত্র) হে সমস্ত লোকে বিশ্বাত্মন্, সর্বাত্মন্ সর্ধদর্শক আমার 
সর্বসন্ধট দারিদ্র্য ও শক্র নাশ কর। ১১*। হে ভগবন্ সুখ্য 
আপনাকে গ্রণাম করি আপনি কুষ্ঠ রোগ সকল খণ্ডন করুন এবং 

, "আমু আরোগ্য ও এন্বধ্য দান করুন, আপনাকে প্রণাম করি । ৯১১। 

হে তগবন্ আদিত) | তোমাকে বারংবার প্রণাম ক্র। অক্ষত 



২৩২ স্তোত্ররত্বমালা। 

আদিত্যং চ শিবং বিদ্যাচ্ছিবমান্িত/রূপিণম। উভয়োরস্তরং- 

নাস্তি আদিতান্য শিবস্ত চ॥ ১১৩। এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং 

পুরুষো বৈ দিবাকরঃ। উদয় ব্রহ্মণো-রূপং মধ্যান্ে তু মহেশ্বরঃ 

॥১১৪। অস্তমানে স্বয়ং বিশ্ু্্িমৃত্িশ্চ দিবাকরঃ | নমো! ভগবতে তুভ্যং 
বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ॥ ১১৫ | মমেদমর্ধ্যং প্রতিগৃহদেব দেবাধিদেবায় 

নমো নমস্তে। শ্রীস্ত্ধ্যনারায়ণায় সাঙ্গায় সপরিবারা' ইদমর্ঘ্যং 
সমর্পয়ামি ॥ ১১৬। হিমদ্সায় তমোত্বায় রক্ষোত্বায় চ তে নম:। 
কৃতগ্নায় চ সত্যায় তন্মৈ সূর্ধাত্মনে নমঃ ॥ ১১৭। জয়োইজয়শ্চ 

বিজয়োজিতপ্রাণে। জিতশ্রমঃ 1 ' মনোজবো জিতক্রেধো বাঁজিনঃ 

সঞ্ধ কীর্তিতাঃ ॥ ১১৮। _হরিতহয়রথং 1 দিবাকরং কণকময়াুজ- 

তেজাকে প্রণাম করি, কুরধ্যকে প্রণাম করি, বিশ্বমুক্তিকে প্রণাম 

করি । আদিত্যকে শিব বলিয়। জানিবে, শিবকে আদিত্যরূপী 

জানিবে উভয় শিবের এবং আদিত্যের প্রভেদ নাই। দিবাকর 

যে পরম পুরুষ ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি--উদয়কালে ব্রহ্ম৷র রূপ, 

মধ্যাহ্নে মহেশ্বর, এবং অস্তকালে স্বয়ং বিষু-দিবাকর ত্রিমৃত্তিধারী 
। ১১৪. হে ভগবন্ বিষু, প্রভবিষ্ণু, তোমাকে প্রণাম করি, আমার 
এই অর্ধ্য গ্রহণ কর। হে দেব, দেবাধিদেব আপনাকে প্রণাম 

করি। সাঙ্গ, সপবিবাব শ্তর্গানবায়ণকে এই অর্থ সমর্পণ করিলাম 

॥ ১১৮। তুমি হিমঙ্গ তমোস্র রক্ষোগ্র কৃতত্ব সত্য ও কৃরয্যাত্া 

(তোমাকে নমস্কার করি। ১১৭। জয়, অজয়, বিজয়, জিত প্রাণ 

'জিতশ্রম, মনোজ, জিতক্রোধ, হৃর্য্ের সপ্ত অশ্ব কীষ্থিত আছে। 
১১৮। আমি হরিহয়রথ। কনকময় পদ্নরেণু বিশিষ্ট, প্রতিদিন 



আন্দিত্যহদয় । ২৩৩ 

রেণুপিগুরম্। প্রতিদিন্মুদয়ে নবং নবং শরণমুপৈষি হিরণ্য- 

(রেতলম্1 ১১৯। ন তং ব্যালাঃ প্রবাধস্তে ন ব্যাধিত্যো ভয়ং 

ভবেৎ। ন নাগেভে) ভয়ং চৈবন চ ভূতভয়ং কচিৎ ॥ ১২*। 

অগ্নিশব্র ভয়ং নান্তি পার্থিবেভ্যন্তথৈব চ। ছূর্গতিং তরতে ধোরাৎ 

প্রজাংশ্চ লভতে পশুন্ ! ১২১। সিদ্ধিকামো লভেৎ সিদ্ধিং কন্তা- 
কামস্ত 'ন্যকাম্। এতঞ্চ পঠেৎ স কৌন্তেয় ভক্কিযুক্তেন চেতসা ॥ 
১২২। অশ্বমেধসহত্রস্ত বাজপেয়শতশ্য চ। কন্যাকোটিসহশ্রশ্ত 

দত্তশ্ত ফলমাপ্র,য়াৎ ॥ ১২৩। ইদশাঁদিত্যন্দ্ং যোহধীষ্কে সতত্তং 

নরঃ।॥ সর্বপাপবিশ্ত্গাত্মা সুর্খলোকে মহীরতে ॥১২৭। নাস্ত্যা- 

দিত্যস্মে! দেবো নান্ত্যাদিত্যসমা গতিঃ। প্রত্যক্ষ্যো ভগবান্। 
বিষুেন বিশ্বং 'প্রতিষ্টিতম্ ॥ ১২৫ । নবত্িষোজনং লক্ষং সহআাপি 
শতাঁনি চ। যাবদবটীপ্রমাণেন তাবচ্চরতি তাঙ্করঃ ॥ *২৬। গবাং 

উদয় কালে নৃতন নৃতন, দিবাকর, হিরণ্যরেতাকে আশ্রয় করিলাম 
1১১৯ । যিনি ইহ! ভাক্তযুক্তচাত্ত পাঠ করেন তাহার হিংস্র জন্ত 
ভয়, ব্যাধিভয়, সর্পভয় এবং ভূতভয় থাকেন, তাহার অগ্রিভয়, 
শত্রভয়, রাজভয় থাকে না, তিনি ঘোর দুর্গতি উত্তীর্ণ হন এবং পশু 
ও প্রজা (সম্ততি) লাভ করেন। সিদ্ধিকামী সিদ্ধি লাভ করেন। 
কন্ঠাকামী কন] লাভ করেন। ১২২। তিনি সহম্ন অশ্বমেধ, শ 
বাজপেয়, এবং কোটা কন্ত। দানের ফল লাভ করেন । ১২৩1 € 
মানব এই আদিত্য হৃদয় সতত পাঠ করে, সে সর্বপাপ বিমু 
হইয়া হৃধ্য লোকে পৃজিত হয়। ১২৪ । আদিত্যের সমান দেব 
নাই, আদিত্যের তুল্য গতি নাই, ভগবান বিষ্ণু যে মৃত্তিতে প্রত্য 
বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত আছেন। নব্বই শঙ্খ যোজন পথ একশ 
ডাস্কর ভ্রমণ করেন। ১.৫। ১২৬ | যে শস্য স্বপ্টাব বিগ্বান ব্য 



২৩৪ স্বোজরত্ব মল! । 

:শতসহমন্ত সম্যগৃদত্তম্ত যৎফলমূ । তৎফপং লভতে বিদ্বাঞ শরাস্তাস্মা- 

স্তৌতি যো রবিম্। ২ 1 যোহধ*তে সূর্যযহৃদ়ং সকলং সফলং 
ভবেং। মষ্টানাং ব্রাপ্ষণানাংচ লেখয়িত্ব। সমর্পয়েখ ॥ ১২৮। ব্রন্ধ- 

লোকে খাযীণাং চ জায়তে মন্ধযোইপিব। । জাতিম্মরত্বমাগ্রোতি 

শুদ্ধাতা। নাত সংশন্ন ॥১২৯। অঙ্গায় লোকজয়পাবনায় ভূৃতাত্মনে 

গোপতয়ে বুষায়। সূর্ধযান্ন সর্বপ্রণয়ান্তকায় নমে। মহাকারুণি- 

কোত্তমায় ॥ ১৩০ । বিবন্বতে জ্ঞানভূদভ্তরাতআনে জগত্প্রদীপায় 

জগন্ধেতৈধিণে। স্বয়ংভূবে দা পুসহশ্রচক্ষুষে নুরোভমায়ামিততেজসে 

নমঃ ॥ ১৩১ | স্ুরৈরনেকৈঃ পবদেবিতায় হিরণ্যগর্ভায় হিবগ্য়ায়। 

মহাত্মনে মোক্ষপর্ায় নিত্যৎ নমোস্ততে বাসরকারণায় ॥ ১৩২। 

রধ্যকে স্তব করেন, তিনি লক্ষ ধেন্থু দানের ফল প্রাপ্ত হন। য় 

আদিতাহদয় পাঠ করেন তাহার লমস্ত সফল হয়। আটজন ব্রাহ্মণকে 

ইহ। লেখাইয়। দান করিবে। তাহাহইলে ব্রহ্মলোকে বা খধিকুলে 

ব। মন্ষ্যলোকে জাতিম্মরত্ব জাভ করিয়া শুদ্ধাত্ম। হইয়৷ জন্ম গ্রহণ 

ফরে। হহাতে সংশয় নাই। ১২৯ । হে ভগবন্ তুমি জন্মরহিত 

ভ্রলোকপাবন, ভূতাত্মা, গোপতি, বুষ, সর্ববপ্রলয়ের অন্তক, এবং 

বহাকারাণকোন্তম সুধা তোমাকে নমঞ্গার কাঁর। তুমি বিবন্থান্ 
জ্জানভূৎ অন্তরাত্মা জগৎপ্রদীপ, জগাঁছতৈযাঁ, স্বয়ভূ, দীপ্তসহন্রচক্ষু 

রোম এবং অমিতত্েজাং তোমাকে প্রণাম করি। ১৩১। 

নেক দেবত। তো'মাকে পরিসেবা করে, তুমি হিরণ্যাগর্ভ। হিরপায়, 
হাত্বা। মোক্ষপদ এবং বাসর (দিবস) কারণ তোমাক্ষে প্রণাম 

রি। ১৩২। আদিত্য অচ্চিতদ্েব, আদিত্য পরম পদ, আদিত্য 



আদিতাহদয়। ৪ ২৩৫ 

আদিত্যশ্চা্চিতে!। দেব অুদিত্যঃ পরমং পদম্। আদিত্যো গাতৃকো- 

ভূত্বা আদিত্যো বাঙউময়ং জগৎ ॥ ১৩৩। আদিত্যং পশ্থতে ভক্কা 

মাং পশ্যতি ক্রর্বং নরঃ। নাদ্দিতাং পশ্বতে ভক্ত্যা ন স পশ্যতি মাং 

নরঃ ॥ ১৩৪ । ত্রিগুখং চ ত্তিপত্ং চ ত্রয়োদেবান্ত্রয়োহগ্রয়ঃ | জ্রয়াণাৎ, 

চত্রিমূততত্ং তুবীয়্তং নমোহস্ততে ॥ ১৩৫। , 
নমঃ সবিত্রেজগদে কচক্ষুষে জগতপ্রস্তিস্থিতিনাশহেতবে | 

ভ্য়ীময়ায় প্িগুণাত্মধ(রিণে বিরিঞ্চি-নারায়ণ-শঙ্করাত্মনে ॥১ 

যস্টোদয়েনেহ জগত্ প্রবুধ্যতে প্রবর্তীতে চাখিল-কশ্মস্থিদ্ধয়ে । 

্রন্গেন্তরনারায়ণবন্দিতঃ সনঃ সদা ষচ্ছতু মঙ্গলং রবিঃ ॥২ 
নমোহস্ত হ্যায় সহনরশ্ময়ে সহম্রশাখাধিত-পত্তবাত্মনে । 
সহশ্রযোগোদ্ভব-ভ।বভাগিনে সহস্রসংখ্যযুগ-সন্ধারিণে নমঃ ॥৩ 

মাতৃক শ্বরূপ এবং আদিত্য বাস্ময় জগহ। যে মনন ভক্তিপূর্বক 

আদিত্যকে দর্শন করসে, সে নিশ্চয় আমাকে দর্শন করে, এবং 

আদিত্যকে যে ভক্তিপূর্বক না দর্শন করে সে আমাকেও দর্শন 

করে না। তুমি ত্রিগুণ ত্রিসঝ, ত্রিদেব, তিন অগ্নি দেবত্রয়ের (ত্রদ্ধা 

বিষ মৃহেস্বর ) ত্রিমৃত্ি এবং তুরীয়! তোমাকে প্রণাম করি। ১৩৪। 
জগতের একমাত্র চক্ষু, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি নাশের হেতু 

স্করূপ, দেবন্বরূপ, ত্িগুণদেহধারী, ব্রহ্মা-বিষু-শিব-স্বন্থগ নূর্ধ্যকে 
নমস্কার করি।১। 

ধাহার উদয়েতে জগ প্রবুদ্ধ হয় ( জাগিয়। উঠে ) এবং সমস্ত 
কার্ধা সিদ্ধির নিমিত্ত চেষ্িত্ হয়, ধিনি ব্রহ্মা ইন্দ্র নারায়ণ ও. 
রুদ্র কর্তৃক বন্দিত সেই নুধ্য আমাদিগের সর্ধবদ। মঙ্জলদান করুন &২ 

খিনি সহরশ্মি, সহজবেদশাখান্বিত, আত্মসংভূত, সহজ! 



৭০৬ স্তোররত্বনাল] ৷ 

যন্মগুলং দীপ্তিকরং বিশালং রত্ব প্রভং তীব্রমনাদিবপম্। 
দারিজ্র্যইঃখক্ষয়কারণং চ পুনাতু মাং তৎসবিতুববেণ্যম্ ॥$ 
ষন্সগুলং দেবগণৈঃ স্থপৃজিতং বিপ্রৈংস্বতং ভাবনমুক্তিকোবিদম 
তং দেবদেবং প্রণমামি হধ্যং পুনাতৃমাং তৎসবিতুর্ববেণাম ৫ 
যন্মাগুলং জ্ঞানধনং ত্বগমাং ভ্রৈলোক্যপৃজ্যং ত্রিগুণাআ্বর্ূপম্। 
সমন্ততেজোময়দিব্যরূপং পুনাতু মাং তৎসবিতুববেণ্যম্ 

; ষন্মগুলং গৃঢ়মতিপ্রবোধং ধর্মস্ত বুদ্ধিং কুরুতে জনানাম্। 
যৎ সর্ননপাপক্ষয়কারণং চ পুনাতু মাং তৎসবিতুবরেণাম্ ॥7 
যন্মগুলং ব্যাধি-বিনাশদক্ষং যদগ যন্ত্রঃসামস্থ সম্প্রগীতম্। 
প্রকাশিতং যেন চ ভূতূ বিঃ শ্বঃ পুনাতু মাং শৎবিতৃব“েণ্যম্ | 

কী লীলা শপ 

যোগনভ্ভৃতভাবশালী এবং সহম্রধুগধাবী স্থয্য তাহাকে নমস্কার 
করি ।।৩ 

যে স্থযামণ্ডল দীপ্তিকব, বিশাল / বৃহৎ) বত্বপ্রভাবিশিঃ 
তীত্র অনাদিবূপ এবং দারিক্রাদুঃখ ক্ষয়েব কারণ--সবিতৃ দেবের 
সেই বরণীয় জ্যোতিঃ আমাকে পবিভ্র করুন ॥৪ 

। যেস্্ধ্যমণ্ডল দেবগণ শুদ্ধভাবে পুজা! করেন, বান্ধণর। 
শ্তব করেন, ভাবন। ও মুক্তিদাযক সেই দেবদেব হ্র্যকে প্রণাম 
করি কুয্যদ্রেবের সেই ববণীয় জ্যোতিঃ আমাকে পবিত্র করুন ॥৫ 

যে কধ্যমগ্ডল জ্ঞানধনস্বরূপ, অগম্য ভ্রিভূবন পূজিত ত্রিগুণ- 
শ্বরূপ, সমস্ত তেজোশ্ববপ এবং দিব্যকূপ সবিতৃদেবের সেই বব্ণীয় 
জেযাতিঃ আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৬॥ 
| যেকুর্যমণ্ডল গুঢ় অতি জ্ঞান ত্ববপ, এবং মনুষ্যদিগের ধণ্ম 
দ্ধি করে এবং যাহা সমস্ত পাপক্ষয়ের কারণ সবিতৃদেবের সেই 
বরণীয় জ্যোতি: আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৭॥ 
৷ (যে হূর্যযমণ্ডল ব্যাধি বিনাশে নিপুখ, যে মণ্ডল খক, যু ও 



আদিত্যহদর় | ২৩৭ 

যন্মগুলং বেদবিদোবষ্ত্তি গায়স্তি ধচ্চারণসিহ্বসংঘাঃ ৷ 

যগ্চোগিনো! যোগজুষাং চ সংঘাঃ পুনাতু মাং তৎসবিতূর্বরেণ্যমূ্ ॥৯ 

যন্মগুলং সর্ধজনেষু পৃজিতং জ্যোতিশ্চ কুর্ধ্যাদিহ মর্ত্যলোকে । 
য্কালকালাদিমনাদিরূপং পুনাতু মাং তৎসবিতুবরেণ্যম্ ॥১০ 

যন্মগুলং বিষুচতুমুখাখ্যং যদক্ষরং পাপহরং জনানাম্। 
ধৎ ক্লালকল্পক্ষয়কারণঞ্চ পুনাতু মাং তৎসবিতুবরেণ্যম্ ॥১১ 
যন্মগুলং বিশ্বস্থজাং প্রসিদ্ধমুৎপত্তিরক্ষা প্রলক়গ্রগল্ভম্। 

যন্িগ্গৎসংহরতেহখিলং চ পুনাতু মাং তৎসবিতু্বরেণ্যম্ ॥১২ 
সামবেদে সম্যক গীত* হয়। এবং থে শুষ্যমগ্ডল ভূঃ ভূবঃ ও 

দ্বর্লোক প্রকাশ করিয়াছে, সবিতু দেবের সেই বরণীয় জ্যোতিঃ 

আমাকে পবিত্র করুন। ৮। 

বেদজ্ঞগণ যে মণ্ডলের কথ। বলিয়া! থাকেন, চারণ সিদ্ধসমূহ 

এবং যোগী ও যোগনিষ্টগণ যাহা গান, করেন সবিতৃদেবের সেই 

বরণীয় জ্যোতিঃ আমাকে পবিত্র করুন। ৯। 

পপ কপিল ও সত পপ 

যে ুরধ্যমগুল সমস্ত লোকে পুঁজিত হয় এবং এই মর্ভ্যলোকে 

যাহ] জ্যোতিঃ দান করেন, যাহা, কালম্বরূপ কালেরও আদি এবং 

অনাদ্িরপ, সবিতৃদেবের "মেই বরণীয় জ্যোতিঃ আমাকে পবিত্র 

করুন।১০। 
ঘে হুর্্যমণ্ডল ব্রদ্ধা ও বিষণ নামে অর্ভিছিত, যাহা অক্ষয় এবং 

এবং মন্ষ্যগণের পাপনাশক।; যাহা, মহাগ্রলয়েরও কারণ সবিভৃ-.. 
“ঘেবের সেই বরণীয় জে]াতি: আমাকে পৰিত্র করন । ১৯1, 

যে পুর্য্যমণ্ডল, বিশ্বত্রষ্ঠাগণের মধো প্রসিদ্ধ, এবং মাহা উৎপৃদ্ধি, 



২৩৮ স্তোত্ররত্বমাল]। 

যন গুলং সর্ধবগতন্ত বিষ্ঠোরাত্ম। পরংধাম বিশ্তুদ্ধতত্ম্। 

্ঙ্্ান্তটরর্ধোগ পথান্ুগমাং পূরনাতু মাং তংসবিতৃবরেণ্যম্ 1১৩ 
যয়গুলং ব্রদ্ধবিদে বস্তি গায়ন্তি যচ্চারণপিদ্ধসংঘাঃ | 

যন্মগুলং বেদবিদঃ স্মরস্তি পূনাতু মাং তংসবিহুবরেণাম্ 1১৪ 

যন্সগুলং বেদবিদোপনীতং যছগেশগিনাৎ যোগপথানুগমাম্। 

'তৎ সর্ববেদং প্রণমামি সাং পুনাতুমাং তৎ লাবতৃবল্রেণযম্ ॥১৫ 

মগ্ডলা্টমিদ্ং পুণাং ষঃ পঠেৎ সততৎ নরঃ। 

' সর্ধপাপবিশুদ্ধাত্ম!। ক্র্যালোকে মদীয়তে ॥১৬ 

পক্ষ1 ও প্রলয় নিদান, ধাহাতে সমস্ত জগৎ সংহার প্রাপ্ত হয়, 

সবতৃদেবের সেই বরণীয় জ্যোতঃ আমাকে পহিত্র করুন| ১২। 

যে্র্যামগ্ডুল সর্দবস্থিত বিষ্ণুর আত্মা ও শ্রেষ্টপদ এবং ষাহা। 
'অতি হৃক্ম যোগপথগমা বিশুদ্ধতত্ব, সবিতৃদ্দেবের সেই বরণীয় 

ক্যোটিঃ আমাকে পবিত্র করুন। ১৩। 

বেদপ্তগণ যে মণ্ডলের কথা বালন, চ'রণ দিদ্ধ সমূহ যাহ। 

গান বেন এবং বেগজ্ঞগণ স্মরণ করেন, সবিত্ দেণের মেই 

বরণীত্র জাতি আমাকে পবিত্র করুন | ১৪। 

নেদজ্ঞগণ হে হৃর্যামগুলের গান করেন যাহা যোগিগণের 

'ঘোগশথে গমা, সেইঞ্সর্বদেবগ্গরূপ স্ুধাকে প্রণাম করি এবং 

সবিত দেবের সেই বরণীদ্ন জোতিঃ আমাকে পবিস্র করুন । ১৫ 

থে মানব এই অষ্টমণ্ডল সর্বদা পাঠ করে, পে সর্দপাপ বিদক 
্ইয়! হুর্ধ্যলোকে পৃঙ্িত ছয় 1১1 ্ 



আদিত্যহদয় । *২৩৪ 

ধোয়ঃ সদ। সাবতৃষগুপমধ্যব্তা নারাঘণ: সরসিজা সনমন্িবিষ্টঃ । 

কেয়ুরবান্ মকরকুগুপবান্ কিরীটীহারা হিরগ্নন্ববপর্ধতশঙ্খশক্রঃ 1১৭ 

সণখচক্রং রবিমগ্ডলে স্থি তং কুশেশয়া ক্লান্তমনন্তমচ্য তম. | 
ভঙ্গামি বৃদ্ধা তপনীম়মূর্তিং হুরোত্তমং চিত্রবিভূষণোজ্জ লম, ৪১৮ 

এবং ব্রন্মাদয়ো'দবাখষয়চতপোধনাঃ। 

কার্তমস্ত স্থরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং বিভূম.১৯ 
বেদবেদাগ্গশরীরং দিব্যদীপ্টিকরং পরম, 1 

রক্ষো৩্বং রক্ত বর্ণঞ্চ শ্হিসংহারকার কম. 1২০ 

একচক্রোরথে যন্ত দিব্ঃ কনক ভূষতঃ । 

স মে ভবতু স্থপ্রীতঃ পদ্মহস্তে। দিবাকরঃ ॥২১ 

সবিতৃমণ্ডল মধ্যবস্তা পদ্মাসীন, সর্ব প্রাণিহদয়ে সনিবিষ্ট নাবায়ণ 

--যিনিকেঘুর, মকরকুগুল, কিরাট ও হারধাবী এবং শখখওক্র 

ধারী হিরগ্য়বপু-তিনি সর্ধবদ। ধোয় ( চিন্বনীয়)। ১৭। 

_ শঙ্খচক্রধারী, রবিমগুলে স্থিত পন্ন'পপিষ্টত অনন্ত অঠুতকে 
বুদ্ধি পূর্বক ভজ্না করি, তিনি স্বর্ণনৃত্তি, সর্ববদেবোত্তম। এবং 

বিচিত্র ভূষণে উজ্জল । ১৮। 

্রহ্মাদিদেব এবং তপোধন খধিগণ এইকপে দেবশ্রেষ্ঠ দেব 
নারায়ণকে কীর্তন করেন। ১৯। 

বেদ ও বেঘাঙ্গ ধাহার দেহ, যিনি দিব্য দবীপ্ষিকর শ্রেষ্ঠ রাক্ষসম্ 

ব্রভবর্ণ, স্ষ্টি সংহারকারক, এবং যাহার দিবা শ্বণভৃষিত 
'একচক্রে্ধ সেই পদ্মহত্ত দিবাকর আমার উপর শ্রীত হউন।২১1২৯ 



২৪০. স্তোত্ররত্বমাল!। 

, আদিত্যঃ প্রথমং নাম ছ্বিভীয়ন্ত দিবাকরঃ। 
তৃত্তীয়ং তাস্করঃ প্রোক্তং চতুর্থন্ত গ্রভাকরঃ ॥২২ 
পঞ্চমং তু সহশ্রাংস্তঃ যষ্ঠং চৈব ত্রিলোচনঃ। 
সগুমং হরিদস্বশ্চ অষ্টমং তু বিভাবস্থুঃ ॥ ২৩ 
নবমং দিনকৎ প্রোক্তং ঈ্ দ্বাদশাত্মকম. ৷ 
একাদশং ত্র্ীমৃত্তি ঘ্বাদশং স্থধ্য এব চ॥২৪ 
ঘাদশাদিত্যনামানি প্রাতঃকালে পাঠেঙ্জরঃ | 
দুঃস্বপ্রনাশনং চৈব সর্ধছুঃখং চ নশ্ততি ৫ 
দক্রকুষ্ঠহরং চৈব দারিদ্রাং হরতে ঞ্রুবম্। 
সর্বতীর্থগ্রদৎ চৈব সর্ববকা মপ্রবর্ধনম. ॥ ২৬ 
যঃ পঠেৎ প্রাতরুখাক় ভক্ত্য। নিত্যমিদং নরঃ। 
সৌখ্যমায়ুস্তথারোগ্যং ভতে মোক্ষমেব চ। 
অগ্রিমীলে নৃমস্তভ্যমিষেত্বোজে' স্বরূপিনে । 
অগ্ন আয়াহিবীতন্তং নমৃন্তে দ্যোতিষাংপতে ॥২৮ 
শযোদেবি নমস্তভ্যং জগচ্চক্ষুন'মোস্ততে | 
পঞ্চমায়োপদেবায় নমস্তভ্যং নমোনমঃ ॥২৯ 

তাহার প্রথম নাম আদিত্য, দ্বিতীয় নাম দিবাকর, তৃতীয় ভাক্বয়। 
চতুর্থ প্রভাকর, পঞ্চম সহম্রাংশু, ষষ্ট ভিলোচন, সগ্তম হবিদশখখ, . 

'অষ্টম বিভাবন্থু, দবম দিনকৎ, দশম ভ্বাদশাত্মক, একাদশ ত্রমীমৃদ্ি 
( বেদত্রয় মুদি) দ্বাদশ হুর্ধ্য। মনুষ্য আদিত্যের ছবাদশ নাম 
প্রাত:কালে পাঠ করিবে, তাহা হইলে দুঃস্বপ্ন নাশ, সর্বদূঃখ 
নাশ হইবে, তাহার দক্র কুষ্ঠ নাশ হইৰে, এবং দারিদ্র্য নাশ হয়) 
সমস্ত তীর্ঘ লাভ হয় এবং সর্বকাম সিদ্ধ হয়। ২২২৩২৪২৫1২৬ 

থে মনুষ্য প্রতিদিন প্রাতঃকালে ভক্তিসহকারে ইহা পাঠি করে 
'সে সুখ, আয়ু, আরোগ্যলাভ করিয়! অস্তে মোক্ষলাভ করে। ২৭ 

' চীগ্সি বেদের চাষিম্জ অধ্রিমীলে প্রন্থতি তোমারই বক্ধপ 
£ভাষাকে নমস্বার--পুনঃ পুনঃ নযস্থার,।২৮।২৯। 



আদিত্যহদয় । ২৪১ 

পন্মাসন: পদ্মকর$ গুঁদাচিষম গর ভিও | 

সপ্তাশ্ববথনং যুজো দিস; স্তাৎসদাববিঃ ॥ 

রত নস্কারং থে কুর্তি দিনে দিয়ে ।* | নি 

“জগ্ান্তবসহলেরদী। রং ৫ সোঁসিজারতে?ত নিশির 
উদগিবিষুপেতৎ ভাস্কবং 'গন্নহত্তং । 

নরখিলুভূবননেতং রসইবতোপমৈযয। 
ভিমিবক হিমুগেন্দ্ বোধকং পাঁঘপনীনীং 

রত তে ধন্দগ বনাম, ॥ 

জবাকুুসন্কািৎ কাশীপেং বাহাস 
ধ্বাস্তাবিং সববপাঁপস্রংএণস্োতিন্ দিবাকর 

ভতি আদিত্যহাদয়-হুধ কা ত্রং | 

 অপপসস পপশশি 

ক্্যপন্মাপন, পদ্যতণ্। পদাসড সুযাতাথশি্টটালপ্াশান্বধ্যুক ও. রি 
1দ্বভূঞজধারী ॥৩০| 

ধাহাথ। প্রতিদিন আদিত্যের নম্বর বে তাহার] সহশ্রজন্মেও 

ঘর ০ শিরিন এস 
7 বঁ 58. 

পর্িবীরীহাধক বর্ধ নিত, দিশা ৮ছযা দা ভান? 
(ল্চুষ্টঃকগ অভিিবজ্ন। (৯ প্রদী্গ )কবিিতবা। 1ত চীহী৭ ভাবাং 

ণজরাকুস্থসপুত্য লোকজ কার্যকরি পনি ।ম হািতিশল্িী দান 
কুডবর-বৃতু হি রান ৮, করি 
| চি ০06 হবি 144 টান ক্যারি চি বম ত ভগ চর্চিত 

|, 



শীতলাস্তোত্রমূ। 
শ্রীনীতলায়ৈ নমঃ। অন্ত শ্রীশীতলান্তোত্রস্ত মহাদেব ক্ীষিঃ 

অনুষ্ট পছন্দ: শীতল! দেবতা, লক্ষমীবীজং, ভবানী শক্তি, সর্ঝ- 

বিক্ফোটকনিবু্তয়ে জপে বিনিয়োগ: । 

নমামি শীতলাং দেবীঃ রাসতস্থাং দিগম্ব রাম্। 

মাজ্নীকলসোপেতাং সুর্পালঙ্ক তমস্তকাম্। 

স্কদ্দ উবাচ। 

ভগবন দেবদেবেশ শীতলার়া; স্তবং গুভম। 

কত, মহভ্যশেষেণ বিস্ফোটকওয়াপহম্ ॥ 

ঈশ্বর উবাচ। 

বনেহং শীতলাং দেবীং বিস্ফোটকভয়াপহাম্। 

যামাসাদা নিবর্ডেত বিক্ষোটকভয়ং মহত | ১ ॥ 
পবা আলা এপ পা ১৯ পা 

শতলাস্তোত্র। 

শ্রীতলাদেবীকে প্রণাম করি। শ্রীতলান্তোত্রের যহাদেব 
যি, অনুষ্প ছন্দ শীতল! দেবতা) লম্্মীবীজ, ভবানীশযক্ত সর্ব 

প্রকায় বিক্ষোটক নিবৃত্তির নিমিত্ত জপে বিনিয়োগ (প্রয়োগ) 
গর্দড় উপরিস্থিতা, দিগন্থরা, সন্মার্জনী ও কলসহস্তা ও মন্তকে 

কুলাধারিণী শীতলা দেবীকে নমস্কার করি। কাঠ্িকের জিজ্ঞাসা 
ক্করিলেন-_হে তগবন্ সঞ্ঝ দেখের ঈশ্বর | বিদ্ষোটক ভয় নিধারক 
অীলাদেবীর শুভ গ্তব আমাফে অশেষ প্রকারে উপদেশ দিন। 



শীতলাস্তোত্র। ৪৪৩ 

শীতলে শীতলে ত্রাহি যে৷ ্রয়নাদ্দাহপীড়িতঃ। 
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং ক্ষিগ্রং তন্ত প্রণশ্যতি ॥ ২। 

শীতলে জরদর্থস্ত পৃতিগন্ধগতসা চ। 
্রণষ্টচক্ষুষঃ পুংসন্ত-মাছুজীবনৌবধম্।॥ ৩। 
শীতলে তনুজান্ রোগান্ নৃণাৎ হরসি ঘন্তাজান্। 
বিস্ফোটকবিশীর্ণানাং ত্বমেকামুতবর্ষিণী ॥ ৪ ॥ 

গলগণডগ্রহা রোগা যে চান্তে দারুণ! বৃণাম্। 
ত্বদনধ্যানমাত্রেণ শীতলে যালস্তি সংক্ষয়ম্॥ ৫ ॥ 

ন মন্ত্রো নৌষধং তস্ত পাঁপঝোগস্য বিদ্যতে। 
ত্বমেকা শীতলে ত্রাত্রী নানাং পশ্যামি দেবতাম্॥ ৬। 

শ্রীমহাদেব বলিলেন। ধাহাকে আশ্রয় করিলে মহৎ বিক্কে'্টক 

ভয় নিবৃত্ত হয়, সেই বিচক্ষোটকভয়-নাশিনী শীতলাদেৰীকে আমি 

বন্দন। করি। ১। যে দাহ পীড়িত হইয়া, হে শীতলে, হে শীতলে, 

আমাকে মুক্ত কর এই কথা বলিতে থাঁকে তাহার ভয়ানক 

বিক্ষোটক জনিত ভয় শীঘ্র বিনষ্ট হয়। য়ে শীতলে, জরদ্চ, 
পৃতিগন্ধ প্রাপ্ত, নষ্টচক্ষু পুরুষের তোমাকেই জীবনৌষধ বলিয়াছেন 

(খধির1) ।৩। হে শীতলে মন্ুষ্যগণের দুঃসাধ্য দৈছিক ব্যাধি 

তুমি দুর করিয়া থাক, এবং বিশ্ফোটকবিশীর্ণ ব্যক্তিগণের তুমি 
একমাত্র অম্বতববিণী | ৪ । হে শীতলে মনুস্তদিগের গলগণ্ড ও গ্রহ- 

প্রান্ত দারণ রোগ লকল তোমার অহধ্যান মাধ জয় তয়। ৫); 

সকল পাপ রোগের মন্ত্র ও উষধ নাই, ছে লীতলে তৃহিই ইহার 



২৪৪ রঃ স্যোত্ররতুমাল। 

সপালতভ্সদুশুং নাভিহিন্ধ্সুংস্থিতাম। 
যস্তণং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবি তুস্ত মুত্যু জায়তে ॥ 

যস্তধামুদকমধ্যে তু ধ্যাত, স্ংপুজয়েমর£। 

বিস্ফোট্কুভূয়ং ঘোবং গৃহে তস্য» ছায়তে॥। 
অষ্টকং শীতলাদেব্য] যে নারঃ,প্রপঠেৎ সদ, 

বিক্ষোটকভয়ং ঘোব্ং গুঠে. তদ্য নজায়তে ॥ 

শ্রোতবাং পহিতব্]্ শ্রদ্ধাভক্তিসম্ন্বিটতঃ। 

উপসগবিনাশায়, পরং শবৃস্তায়নং “মহৎ ॥_ 
দীতলে ত্বং জগৃন্নাা শীতলে তং ভগংপিত] 
শীতলে ব্বং জগদ্ধাত্রী শীতলায়ৈ নমো! নমঃ ॥ 

বাদ্ভোগন্ীভশ্ৈব খুর| বৈশাখনননঃ। 
শীতুলাবাহনশ্চৈব দর! কন্ন[ন্রুস্তনঃ | 

্রাথকারিণী, অস্ত দেবতা দেখিনা ৬। নাভি ও হৃদয়মধ্যে সংশ্থতা। 
মুণীলঙ্তন্তসদুশ নুঙ্ধতঘবপা তোমাকে" যে চর্তী' করে; হে দো, 
ভীহাধ মৃতুটুহয় না। ৭। যে শ্রন্ুহা জলনমধ্যে ( ঘটস্থল। তাজা 
বিটিজ : করিয়ঃ'*টজ করে) তাঁকার খর ভয়াল বিদ্বেটিক ভিরজ্ছয় 
ক + দ,শীভলযাদে বীর?এই ্ ট শকৃত্ব সর্বদা, পাঠ সক্রে, 

ডু ত্য়া বুট ভয় জন্মায় না। ৯ ভক্তিশ্রসধা 
ক ইট র্োতবয ও পঠিতবা উনারা 

নর সং স্তন 7517 ঈীতলে তুর্ধিশ জজীদ্তিটি কি 
জগৎপিতা * হে ভক্ত জগগহরীত্রী ক লীতলাকে "যায় ডা 
প্লাস কুলিতি সংযভর শড়লানাচ্ বু) সূ নির্ঘিকি থর 
নন্দন, শীতলাবাঁহন এবং দুর্ধাকলানিকত্তন এই গর্দতের নাম গুলি 



বুনো | 
। পক্চা ছুট দু, 

এতানি খরনামুনি সীতার, তুষঃ.প পঠেং ূ 

তস্য গেছে শিলা, শীতলাঞক নু জায়তে 
অ্টকং শীতল্দেবয .ন দেরেং হস ক্সাডিৎ ৃ 

দাতব্য তি সদ তন্মৈ ভি ছিতো হি য্ঃ॥ 
ইতি ্ন্নপুর ণে শীতলান্তোত্ং 'সমা প্র 

যন্ত্র । 
কোত্রং শুথুসুনিশ্রেষ্ঠস্ক্র ক্যুমঞারহ্স্। 
আজ্ঞা প্রদ্ড রাবেয়া গুঢ৬ বেদে রারদট ১.॥ ২. 

:» প্রহুব্রত উঠ 

নমে! ঢা মহাকেব্ সিটি শোন সানির 4.০ 

শুভায়ৈ দেরসেন্াট ীদের্যে নম নয | 

পাঁচ ফরেনাহার মৃহে শশিশুদিগের 2 ইয় নী ২ 
১৬ এই £শৃতীষ্টিফ 'যাহাঁকে তীহার্কে দেওয়া উচিত ছে 
ুক্িউভক্ভি-ীন্ধা বিশিষ্ট ইহ সর্ব নতা হাঁফেই দে ভা ক 
এন্নিপাদ চান চাস চইতি জীতলীষ্টক ঈমান্তীতি দত সি ছা 
তিমি তলত সি) প্রিরিিযক্র হাতা টিকা গা 

“আসক চিজ, “দ্বীন 151 চক হাতি হা চা 

ইত পু ক খিল দা, এ সুপ্ষো ই ছু তনৃড তা তে দশায় 

হ্ নিশরে্ নারদ), 'সম্কান অভীষ্ট মি কর 
কিক পক ক ছিশজগাক কির । 

৪ স্করেনে। আজাদ রি অতি € 4 ব্ণ কর রঃ ং | টি ও 
হিদ্ধিঃ গু 4৮১০ 

তং হানে সদ্ধ শান্ত স্বরূপ ভা) দে দেবসেনা)' বহি রী 



২৪৬ স্যোত্ররত্বমাল। । 

বরদামৈ পুত্রদায়ৈ ধনদায়ৈ নমো নমঃ | 

সখদারৈ মোক্ষদায়ৈ ষঠাদেব্যৈ নমো! নমঃ ॥ ৩ 1 

শক্তিষষ্ঠাংশরূপায়ে সিদ্ধায়ৈ চ নমো! নমঃ । 

মায়ার়ৈ সি্ধযৌগিন্যে ষঠীদেব্যৈ নমে। নমঃ ॥ ৪ 1 

সারায়ৈ সারদায়ৈ চ পবারৈ সব্বকারিণ্যৈ। 

বালাধিষ্ঠাতদেব্যৈ চ ষঠীদেব্যে নমো! নম£॥ ৫ ॥ 

কল্যাণদারৈ কল!ণ্যে ফলদায়ৈ চ কশ্বণাম্। 

প্রত্যঙ্ষা্সৈ চ তক্তানাৎ ষীদেব্যে নমো নমঃ ॥ ৩ 1 

পৃজ্যারৈ স্বন্দকাস্তারৈ সব্রেষাং সব্বকন্মন্থ। 
দেবরক্ষণকারিণ্যে ষঠীদেব্যে নমো। নমঃ ॥ ৭ 

গুদ্ধসত্ন্বরূপায়ৈ বন্দিতায়ৈ নুণীং সদ! । 

হিংসাক্রোধবঞ্জিতাৈ যঠীদেব্যৈ নমো নমঃ | ৮ ॥ 

ঠাহাকে বার বা প্রণাম করি । ২। ছ্বিনি বরদা, পুত্রদা, ধনদ্বা, 

জুখদা, মোক্ষদ। যীদেবী তাহাকে বার বার প্রণাম করি। ৩। ধিনি 

শক্তির যষ্ঠাংশরূপ, সিদ্ধা, মায়া, সিদ্ধযোশিনী যতীদেবী তাহাকে 

বার বাব প্রণাম করি। ৪। যিনি সকলের সারা, সার দায়িনী, 
পরা, সর্বকীরিণী, বালকগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সেই যীদেবীক্ষে- 

বার বার প্রণাম কবি। € | ধিনি কল্যাণদায়িণী, কল্যাণী, কম্মফল- 

দ্বািনী এবং ভক্তগণের প্রতাক্ষমূর্তি সেই যীদেবীকে বার বার' 

প্রণাম কবি।৬।ধিনি সকলের সকল কণ্ধে পৃজ্যা। কাতিকেক 

প্ধী দেবরক্ষণকারিণী বষীদেবী তাহাকে বার বার প্রণাম করি। ৭। 

যিনি জন্ধ সত্ম্বপপা, মনুষ্তগণের সর্বদা বন্দিত, হিংস! ক্রোধ বর্ছিত 



যঠীস্তোত্র। : ২৪৭ 

ধনং দেহি প্রিয়াংদদেহি পুত্রং দেহি সুরেশ্বরি ৷ 

ধর্মং দেহি যশে! দেহি ষষ্ঠীদে ব্যে নমে। নমঃ 1 ৯॥ 

দেহি ভূমিং প্রজাং দেহি বিদযাং দেহি স্থপৃজিতে। 
কল্যাণঞ্চ জয়ং দেহি যীদেব্যৈ নমে। নমঃ | ১৯ ॥ 

তি দেবীঞ্চ সংস্ত,য় লেভে পুত্রং প্রিয়স্রতঃ | « 
ফশস্থিনকী রাজেন্রং যঠীদেবীপ্রসাদতঃ ॥ ১১ ॥ 

যঠীস্তোন্রমিদং ব্রহ্মন্ ঘঃ শৃণোতি চ বৎনরমূ। 

অপুত্রো! লভতে পুত্রং বরং স্থচিরজীবিনম,॥ ১২ ॥ 

বর্ষমেকঞ্ণ য। ভক্কা। সংস্ততত্যদং শুণোতি চ। 

সব্বপাপবিনিষ্ধ,ক্ত1 মহাৰদ্ধ্য। প্র্থুয়তে ॥ ১৩॥ 
বাঁরপুত্রঞ্ক গুণিনং বিদ্যাবস্তং যশন্থিনম. | 

স| চিরায়ঘ্বস্তমেব ষ্ীদেবী প্রসাদতঃ ॥ ১৪ ॥ 

যষ্ঠীদেবী ভাহাকে প্রণাম করি। ৮ । হে হুরেশ্বরি, ধন দাও প্রিয় 
পত্বী দবাওম্পুক্র দাও, ধন্থ দাও যশ দাও আমি যণীদেবীকে বায় বার 
প্রণাম করি। ৯। হে হুপুজিতে ! ভূমি দাও সম্তভতি দাও বিস্ত! দাও 
কল্যাণ ও জয় দাও, আমি এই সকলের দাত্রী ষীদেবীকে বার বার 
প্রণাম করি । ১*। প্রিয্নবত রাজ। এইবূপে যঠীদেবীকে স্ব করিয়া 
যঠীদেবীর অন্গ্রহে যশম্বী রাজকুমার লাভ করিয়াছিলেন। ১১। 
হে ব্রাহ্মণ ! যে ব্যক্তি এই হতঠীষ্তোন্র সংবৎসর কাল শ্রবণ কর 
সে অপুত্র হইলে চি্জীবি শ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ করে। ১২। যে স্ত্রীলোক 
“এক বৎসর ইহা! তক্ষিপূর্ববক পাঠ করিয়া শ্রবণ করে সে মহ্াবন্ধা 
হইলেও সর্ববপাঁপ মুক্ত হইয়া বচীদেবীয় অন্থগ্রহে বীর, গুণী, বিছা. 
বান, হশস্বী চিরাযু পুজ লাভ করে। ১৩। ১৪। যে নারী কাকবনছা। 



সোভুিমূনা। 
কা ক বাচা ৮ন্খনিও মুলত ৮. নজরে) *. 
বাঁত্শাতারনেনিদ্পুডিং মির ব্ণায়া দত ডা৯০ ৮৮ 
রোইযুওকান্জ কনা) চারি লব -দৃকা ভকিত্ক।? 
মা মেচারতবারটযচিদ্ব ইস্তফা: |. 8৬৭০ত ক 

ইতর ওকে খতীব হয়া 
1 .€ দক্ষিঘাূর্ভাত্তৌনস্চ$:) চদ৪* 

বিশ্বং দরদ নিউ নাহীলযত লিউনচুধা ৭ 
পপ্টাঠান্রি মি ক হারতবাউত নিয় 

যঃ সাক্ষীকুঠাঃ বোম হাম ধারনা 

আন পউযৃত চদহ উদসিনাহৃহ 
ৰা মৃতনৎসা রে ্ারেবার অহ স 'বহসবৃকাী ইত স্কব শবণ 

করিলে পূত্রলাডাকরে হাক সপ দুছুদ্হীত সজপিত। 
একুমাস যদি ইহা শ্রবণ কবেন, তাহ! হইলে যণঠীদদেবীর অন্থগ্রহে 
চা উম কিট এ ২) শখ রা 1০ ১1318 1৮ মঠাহীত 

রি মু এ চকে 5৮1 

৮টি চা ৮1 ৪ ৩ টি ইত 25 ছু ৯0০8 

য় চাচ গ্তচিনিতি ০৭ রঃ ঢা » তাস 
ক বদ টা চা । চক চা 

54 টপ বেক বায 
এজ দেল রূহ ীকাঃ্চি 

৮ বোধে ময়েক (জানের হিপ) টি 
1 ভা টা তা ১০ ১] ১১৭১ 

[এ 
১ 

রি 111718কৃন ১ 



দক্ষ্ধাযুস্তোত | ১২৪৯ 

বাস্াস্তরিবাঙ্কুরো! জগৃদিদং, প্রা নিক্িকল্ং পুন. 
হি উরস কে 

মু ় কশ্ক্লিকা নাইটির 
মায়ার বর স্যুত্যপি মহ]য়ো|গীর অঃ স্বেচ্ছয়। ++ 

তশ্মৈ ইগুরক্্তনেস্নিম" ইদং প্রদক্ষিণ সূ্ভীয়েল হ 
যটস্যবস্ফৃ্রণং সঙ্গাআকসৎকল্পার্ঘক ভামতে £' 

পাক্ষা$ উস বৈদবচপী' যো বৌধ্যপ্যানর্শতাঁন্। 

যৎসাক্ষাৎকরণাত্তবেন পুরা বৃত্তিতিবাং্ভা লিখে 
ত্মৈ ুবু্তবে নম ন্ম ঈদং ং দে ও 

টেল ভর ট১০-2০৯১০৯৯৯৮৯- 
তাৎপর্য দর্পণ ম্গ্ষে, মেরপ্ু নগরী, দুষ্ট র্থদ্খ দর্পণে 

বাস্তবিক নগর হত। না খারিলেক্ক ফেন্গপ 'দম্িতিশ্বিত হয়, 

আত্মাতে বিশ্ব তত্রাপ 'প্রতিবিদ্থিত 'হউয়া "থাকে, বি সয়া কর্তৃক 

রব সতস্, নগরী, তুল বিশ্ব পুথরু অনুরুজ হয়! । ছাগুরগূ 
জী উদ স্থ' ব। স্বতন্ত্র বিশ্ব অপগত হইঈস়া আমাক ই" অভ 
প্রতীতি হয়; সেই অদ্বিতীয় আত্মাকে যিনি দর্শন করেন সি 

শক্ুনৃষ্ঠি দরক্ষিণশুর্তিকে শ্রণমিন 

৯ বাজে মধ যেযপ অনুর নিহিখ থাকে তদপ “ঈরথটৈ নিবি 
। ৮1৮1 চি তা ক 

[দাম রপাি রকি), এব. পরে | মু ।কডুক জে কারও 

১ মরার ও রশি শাহায়নগীবৎ 
ষাট চ্ছারনার% বিনিম/ঞ কাঠি করেন সািরমূরি ক্ষত 
র্ভিতকমনমগ্ষার 11315 ১ চাক 53 ভাঙাকি দ্তাহিচী চালা 

*প্হিয সঙ বুরিপ বাপ “ঘৈন প্জরতাক্ষ সত্য জ্বি 

চকু আুতিই আলামিন হয 

বিশ 



২৫০ ক্ঞোঅআরত্বমাল]। 

নানাচ্ছিপ্রঘটোদরস্থিতমহাদীপ প্রত্ভাভাস্বরং 

জ্ঞানং বস্য তু চক্ষুরাঁদিকরণঘ্বারা বহিঃ স্পন্দতে। 
জানামীতি তমেব ভান্তমজুভাত্যেতৎ সমস্ত জগৎ 
"ন্ৈ শ্রীপ্ুরুমূর্তয়ে নদ ইদং শ্রী ক্ষিণামূর্তয়ে 19 

দেহপ্রাণমপীন্দ্রিয়াণ্যপি চলাং বুদ্ধিং চ শুন্যং বিছুঃ 
স্্ীবালান্ধজড়োপমান্তহমিতি ভ্রান্ত ভূশং বাদিন:। 

মায়াশক্তিবিলাসকল্পিতম্হাবযা মোহসংহারিণে পু 
তশ্মৈ শ্রীগ্রুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীনক্ষিণামৃদ্তয়ে ॥ ৫ 

রাহুগ্রন্তপিবাকরেন্দুলদূশে| মায়াসমাচ্ছাদনাৎ 
সন্মান্রঃ করণোপসংহরণত্তো যোহভূৎ স্থযুগ্তঃ পুমান্। 

গ্রাগম্বাগ্গমিতি প্রবোধসময়ে যঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে 
তশ্যৈ রগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ভয়ে ॥ ৬ 

শিক্ষগণকে বুঝাইয়া দেন-_যে আত্মার সাক্ষাৎকার হইলে সংসার- 
সমুদ্রে আর পুনরাবর্তন হয় না সেই গুরকুমূর্তি দক্ষিণা মুর্তিকে 
নমস্কার । ৩। ৰ 

বছ্ছিন্তর বিশি ঘট মধ্যস্থ মহাপ্রদীপ-প্রভাদীপ্ত ধাহার জ্ঞান 
চস্কুরাদি ইন্দ্রিয় পথে বহিঃ স্পন্দিত হয়, আমি জানি সেই 
প্রকাশিভ্তের (আত্মার) অনুপ্রকাশিত (পশ্চাৎ প্রকাশিত ) এই 
অগৎ--এরূপ দক্ষিণামূর্তিধারি গুরুমূর্তিকে নমস্কার | ৪। 

দেহ প্রাণ ইন্জিয় চঞ্চলবুদ্ধি এ সমন্ত শৃন্ত, কিন্তু স্ত্রী বালক অন্ধ 
জড় তুল্য ভ্রান্ত জনগণ নিরস্তর আঁম আমি বলিয়া যাকে, 
যায়াশক্তি বিলাসে কল্পিত যে মহামোহ তাহা রই এই গ্রভাব-_সেই 
ঘাহকে ধিনি সংহার করেন সেই দক্ষিণামুর্তিধারী খররুমূর্তিকে, 
নমস্কার | ৫। | 

বাছগ্রন্ধচন্রস্ষ্যর ভয় মারার আচ্ছাদনে সন্সাত পুরুষ ইঞ্জিয়, 



দক্ষিণা মূর্তিস্তোত্র । ২৫৯ 

বাল্যাদিঘপি জাগ্রদণদিযু তথা সর্ববান্ববস্থাহ্বপি 

ব্যাবৃত্া্বম্থবর্তমানমহমিত্যন্তঃশ্ফুরস্তং সদ] । 

গ্বাত্বানং প্রকটীকরোতি ভজতাং যে৷ মুদ্রয়। ভদ্রয়] 
তশ্ৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৭ 

বিশ্বং পশ্তপ্তি কাধ্যকারণতর় শ্বস্বা মিসম্বদ্ধতঃ 
শিষ্যাচাধ্যতয়! তখৈৰ পিতৃপুত্রাগ্ভাতবনা ভেদতঃ। 

স্বপ্নে জাগ্রতি বা ষ এব পুরুষে! মারাপরিভ্রামিত 
ন্তন্মৈ শীপুরুমূর্তুয়ে নম ইং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৮ 

) 

ৰা 
শিস এও ৯৬৮ এলপি পাদ স্পাপপ্পশীিপিশ লাকা িশিনাাশপাীপীস্ি শা প্পাশাাপাশিীস্পা শা পাশা সী পিপি শজ আপি পাপা পল ০৬ উপ ৯ অন | খারা 

গণের উপনংহারে সুযুধ হইয়--জগরণ কালে আমি ঘুমাইয়াছিলাম 
বলিয়া যাহার চৈতন্য থাকে সেই গুরুমূর্তি দক্ষিণামৃর্তিকে 
নমস্কার। ৬। 

বাল্য।দ্দি (যৌবন, বার্ধক্য) জাগ্রৎ স্বপ্ন নুযুপ্তি সমস্ত অবস্থার, । 
ব্যাবৃত্তি কালেও যিনি অন্তঃশ্কুরিত থাকেন, ভজনাকারিগণের 

উৎকৃষ্ট মুদ্রা গ্রদর্শন করত বিনি স্বকীয় আত্মার সাক্ষাৎকার 
করেন সেই গুক্ুমুর্থি দক্ষিপামুণ্তিকে নমস্কার । ৭ । 

" ষিনি আত্মার ভেদ বুদ্ধিতে বিশ্বকে কাধ্যকারণরূপে অর্থাৎ 

রং ও স্বামী, শিশ্ত ও আচার্য্য, পিতা পুত্র এইনপ পৃথকৃক্ধপে দর্শন 
করেন এবং দ্বপ্রে বাঁ জাগরণে যে পুরুষ মায়! কর্তৃক পরিহিত 

হন-_সেই ওরুমূত্তি দক্ষিণামূর্তিকে'নমন্কার ।৮। 



২২ . গা, 
ভূরস্ভাং নলের খোরাক দুিগা 

ইত ভাতি চুরাচরস্ুকমূদুৎ ফরম টুকু), 

নান্যং কিন বি্ুত বিমৃশূত়াঃ রথ, পরন্ত[বডো 1৮ 

হস উর দাও ৮৫৭ 
সর্ববাত্মত্বমিতি ক্কুটাকুতমিদং যম্মাদমুদ্মিংস্তবে 

তেনাস্য শ্রবনা্তথার্থমরন| ছা নাচ দক্জী্ভজা তা ৮৮) 

সর্বাআতমহাি ভিন্রহিন্তহ দীন রং জব উইক ৭1৭1 

সিধ্যেৎ অরমটুন্রইধা! পরিগতিংব্তৈ সবধামধ্যাভতআ নী ৮০৩ 
বটবিটগপপাপে- ভূঙ্গিতা্গ মিগ্রঘ.' 

সকলমুনিজনানাং জ্ঞানদাতারম!রাৎ। 

ব্রিভৃবনগুরুমীশং দক্ষিণামূর্তিদেবং 
শাললাছিনিনসরধরহধিতেিশ? নান 
ফাকা উদ ক শিপ া .207-7 

ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, হৃর্য চন্দ্র, পুরুষ ঘসা? 
চু বুদ সি [রএই অষ প্রকাসসিত হু যম বিঢ়াবুকারিগণের 
ধর ভিই কিছু হি ইস ১ দাঁসীুত্তিকে 
পিচ ৭১115 ছি ক) ৮৮১ তিতা জাজ 

ও এই স্ডতব লর্ক স্নাতক হইনল। তাহা ধরি] 
ইহার শ্রবণ অর্থমনা় (ন:চিক:চাঁতিনিকদস ভিন চব্যবা 
মহাবিভূতি সাহত ঈশ্বরত্ব ও ্বতঃ (আপন। হইতে) অষ্ শ্ব্য 
(আঁদিমাফিঢ়াজনামাল্লন্ডিসহইবৈ হী দভ১ চাস শি 
দিশাহরান ছিল 'জালীর্টা ঙ্গিতিতরু বাধা মৃতিজনেো 
ছারাদিগ' অহারতাচউখ/নণগ্ হামধ্রিলারদর হরিগামুর্কি 
৮০০4 



০:০০ নু ২৫৩ 

চিত্রং বট তবোর্মলেনবুক্ধাদ শিল্প। গুরুযু রাঃ 

গুরোস্ত মৌনং ব্যাখ্যানং শি্বাস্ত ছি্সংশ্র]$.| ১২. 

ও নমঃ প্রণবার্ার শু্বরভানৈকসুতয়ে । 

(নম্মলায় প্রশান্তায় দক্ষিণী খুক্ভয় শয়ঃপা ১০ 

নিধয়ে সর্বববিদ্যানাঁথ ভিষুক্জ জবূবাগিন্াম্। 

গুরবে সর্বলোকানাৎদ্রক্ষিণ, মতে, ৪মঃ ৯ 

(মীনব্খ্যাপ্রকটিতপবব্রহ্ধ ওত্বৎ যুগল 

বহিষ্টাঞ্টেবসদীধগণিণাবতং ্াসিঠেই। 

আচা্যেন্ং করকাঁকীতিচিনুমানদবং, | 

্বাত্মাবামং মুদ্রিভবদনঃ দিস মাছে ॥ ১৫ 

টৃতি ীমংপরমহ সপৃবিবাভ বীমা শীবচ্ছক্করা ছু খু, বেরুচিত্; 

দক্ষিণী মৃহতিস্তোত্রং 8৮ 
১৩ পা প্রণা পাত 

ইন বড় বিচিত্র যে ঝতরুব ৩লে শিগ্থ বুদ এবুং গুরুনুব 

দধং সক মৌন অবস্থিত এবং ষ্বাগণেব  সর্ধব সংখ ছেদ 

হইয়াছে । ১২। 
সি 

' | প্রণকার্থ হরাপ শুদ্ধ জানম"অ চিনে নির্মলশান্তদক্ষিণ
- 

রতি নব নর । ৯৮ টার 7 

সর্দ্ন বরগ্ঠার নিধন ভ্রাপগপের ভি ভ্যি গজ ), সূর্য 

(নাকের গত দানা গৃিকে নমন্থাব
' 0১৪" 

শনি মৌন ভাবে আজান "থাক ১১ রাশ
 

সি ব্র্মানিষ্ ৃদ্ধুখাযুগণা নু যুব 
আচ [ধ্যাত ভে জ্ঞান 

মদ । রত ণা হাটি গে
 পি 

ক 

চি ঘ নু সার 

18) তর হই সদা রায় 1 নিচ কাচা | 
* শিষ্যগ্ণ নানা স্থান ভ্রমণ করিয! লি রি! এবং নান! বিষ (গির্ধাগক্রনাদ ০ 

হইয়াছেন গুক নর্বববেতী! যুব । 



আপুরুষসুক্তমন্ত্ঃ | 
(ষোড়শোপচারেণ বৈদিকপুভ )। 

ও" সহঅশীর্ষাপুরুষঃ সহম্রাক্ষঃ সহম্রপাৎ। 

সভৃমিং সর্ববতোবৃত্বাত্যতিষ্টদ্বশাঙ্কুলম্ ॥ ১ 
পুরুষ এবেদং সর্ধ্ং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্। 

উতামৃতস্তেশানো যদর্লেনাতিরোহতি ॥ ২। 
ত্রিপাদুধর্ব উদৈৎ পুরুষ: পাদোইস্যেহাভবৎপুনঃ: 
ততো বিঘড.ব্যক্রামৎসাশনানশনে অভি ॥ ৩ ॥ 

সেই অনন্ত মস্তক, অনন্ত চক্ষু, অনন্তপদ পৃরুষ এই সমগ্র বিশ্ব 
1 সর্বতোভাবে ব্যাপিয়া সর্বজীবের নাভির উর্ধ দরশাঙ্গুলি পরিমিত 

জানে অর্থাৎ হৃদয়ে বিরাজমান আছেন। ১। (এই মন্ত্রে মহাপুরুষের 
মাবাহন কর্তব্য) 

(সেই) প,রুষই এই বর্তমান কালীন পরিদৃশ্মান জগৎ, এবং 
॥ অতীত কালীন ও ভবিষ্যৎ কালীন সমস্ত সেই পুরুষ, আরও অগ্লাদি 
ী ভক্ষণে যে জীব পুনঃ পুন: জন্মপরিগ্রহ করে তাহাও (সেই ) পুরুষ 
. এবং মোক্ষদাতাও সেই পুরুষ হন 1২। (এই মন্ত্রে আসনদান 
কর্তব্য)। 
* (এই) পুরুষের উক্ত প্রকার সর্বদেশকালব্যাপিত্ব ও মোক্ষ- 
্বাতৃত্ব মহিমা! আছে, এই নিমিত্ত এই পুরুষ সর্বশ্রেষ্ঠ। চরাচরাত্মক 
সমস্ত বিশ্ব পুরুষের এক পাদ (অংশ) অন্ত তিন পাদ খাক্ যু 
'সামাত্বক স্বর্গে অমৃত বা মোক্ষের দ্বার ন্বর্ূপ আছেন। (এই. 
হনে পান মবানীয়)।৩ 



 পুরুষসথক্ত। ৮২৫৫ 

এতাবানস্ত মহিষাত্ত। জ্যান্বাংশ্চ পুরুষ: | 

পাদোহস্য বিশ্বাভূতাঁনি ত্রিপাস্তামৃতংদিবি ॥ ৪ 

ততো বিরাড়জায়ত বিরাজোহধিপুরুষ: | 

স জাতোহত্যবিচ্যত পশ্চান্ত,মিমথোগুরঃ | ৫ 

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বনথৃতঃ সংভূতং পৃষদাজাম্। 

পনুস্তাংশ্ক্রে বার়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে। ৬ ॥ 

মিলি টিসি টি সি সপাতপীশিপিচ আস্তানা শশা 

এই চতুষ্পাদ লক্ষণীক্রান্ত পুরুষের যিনি ত্রিপাৎ--খক্ ষজু 
সামাত্মক পুরুষ, তিনি কমবদ্ধ স্থাির জঙ্গমাদ্দির উপরে ভগবান্ 

আদিতারূপে অত্যুদিত হলেন, এই পুরুষের চতুর্থ পাদ (অংশ) 
কর্দেয় অধিকারী ও অনধিকারী জীবগণের শরীর ব্যাপিয়! হিরণ্গর্ভ 

রূপে অবস্থান করিয়াছিলেন, অনন্তর সেই পুরুষ সমস্ত বিশ্বব্যাপী 

হইলেন (এই মন্ত্রে অর্থ্য দান কর্তব্য) ॥ ৪। 
ৃ সেই হিরণ্যগর্ত পুরুষ হঈতে ব্রহ্ম জন্মিলেন, ব্রহ্মা হইতে মন 

জন্মিলেন সেই মনু পুরুষ অগ্রে এবং পশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করিয়া 

পৃথিবীর অতিরিক্ত অর্থাৎ অধিক হইয়াছিলেন ॥ ৫ | (এই মন্ত্রে 
পুরুষকে আচমনীয় জল দান কর্তব্য)। 

সেই চতুম্পাদ লক্ষণ স্বর্ববষজ্ঞ স্বরূপ যজ্ঞ পূরুষ হইতে আজ্য 
€দধি মিশ্রিত হবি) উৎপন্ন হইয়াছিল সেই উৎপন্ন হবি বাযুদৈবত' 
--গ্রম্য এবং আরণ্য পশুগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥৬। (এই মঙ্তে' 

খ্পুরুষকে স্বানীয় জল দিতে হয়)। 



২৫৬ স্তোত্ররত্বমাল | 

তম্মাদ্ যজ্ঞ, অভ্তু, খ্চ্ 'সামুনযকিরে রি ও 

ছন্দাং সি যজিরে তা ্মদজায়ত ॥ ॥৭ 

বাত টেকে চোতঠাদত£1 " 

গাবোহজ্জজ্ঞিংর উ্ওিআাঙ্জীতী" অ্জা বঃ ॥ ৮ 

তং যজ্ঞং বিধি প্রৌক্ষন্ প্ুরুযং জরভতমগ্রতঞ্জ" 

তেন দেবা'অযজন্ট্ সীধ্যান্ট 'ৰবরস্ত যে টে 

"যত পুরুষং ব্যদধুত কতিধ। ব্যকল্পয়ন্। 

। মু$২ কিন্ত নাকি রা, কমু থান উদ্ব্েতে ১% ॥ 

“ -]” 

পাপী সপ 

"1৩ চুক চা 5 সন পু হে এ বু চ শি 2 1 ক সি 

। ঈসুই সরব ড় পুরুষ,হ হইতে খুকু ও সামু বর জনা. 

িনদাততী। প্রহতিছন্দ সন্িগছি বৃ পুরুষ হইতে বুদ 
স্কুল জুন্রিখুছিল,2। (এই মধ, আচ্ছারন, দান, কর করব) রা 

হইত স্বরূপ যজ্ঞ পুকষ, হৃইতে। অশ্বগ্ণ, এব, .ছই, প্ট 
দু বিষ পতুগুণ জন্িযছিল। নেই যজ্পুরুষ হইতে গে/ছাগ 

এব, ু ্নিযিল ॥ ৮1 (এই. মে ু ্ুকুযুকেঃ 'বজোপরীত, 
দানুরকর্তৃব্য)! এলাকাটি 5৮72 জি টু ) ১৮ 

যজ্- সাধন-ভূত সেই অগ্রেজাত বু্তনয় পুতকে, বর্ষ প্রভৃতি, 
পা দ্হিনাছ জং 

দি সুধৃগৃণ ও. খযিগণ ,কুশে ৪ পোষ পরুন 

৪4০১ তে আরে, সং চকরিয়া লই 

বু ক করিয়া দঃ ৯ রি 

মে পুরুষকে গন্ধ দান কর্তব্য)। িভিনিজজলা৪ 

দেবাদি যে যঞ্ঞপুরুষকে প্রোক্ষণাদি সংস্কারে সংগ্কতে করিয়া 

॥ 



পুরুষসূক্ | ২৫« 

ব্রাঙ্গণে হস্ত মু্ধমাসীদ্ বাহ্রাঁগন্তাঃ কৃতঃ | 
উর তস্য যদ্বৈশ্তঃ পদ্তযাং শৃত্রোইজায়ত ॥ ১১৭, 
চন্দ্রমণ মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সুর্য্যোইজা় ত। 
শ্রোত্রাদ্বাযুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাঁদগ্রি রজায় ত॥ ১২ ॥ 
ন।ভ্য! আলীদস্তরীক্ষং শীষ্চে। গ্োৌঃ সমবর্ত ত। 
প্ভ্যাং ভূমিদ্িশঃ শ্রাত্রাৎ তথ। লোকানকল্পয়ন্॥ ১৩ ॥ 
ঘৎ পুহ্ষাযণ ভবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত 
বসন্ত্রোহশ্যাস'দাজাৎ গীম্ম হধ্বঃ শরদ্ধিবিঃ ॥ ১৪ ॥ 

স্পা পশগ ০ শাসক পকছন্জপাল শীত তাল ০ ্পগ পা ৮৪০৮ সাদ শীল ডান 

ছলেন ঠাহাকে কত প্রকারে বিভ'গ করিয়াছিলেন? পুরুষের 

মুখ বাহু উরু পাদ কি হইয়ান্িল? ১১। (এই অস্ত্রে পুষ্প দান 
কর্তৃব্য )। ৃ 

ব্রাহ্মণ এট পুরুষের মুখ হইয়াছিলেন, ক্ষত্তিয় ই"হার-”বাহদবয় 
হইয়াছিল, "ভাব উরুদ্বয় বৈশ্য হইয়াছিল এবং শর ইহার পা 
ভইয়াছিল ॥ ১১1 এই এ পুরুষের রর দান কর্তব্য )। 

এই পুরুষের মন হই তে চন্দ্র, চক্ষু হ হইতে স্য্য। কর্ণ ভইতে বায 

এবং প্রাণাদি পঞ্চবামু এবং মুখ হইতে অগ্নি জন্মিয়াছিল ॥ ১২: 
। এই মন্ত্রে যজ্ঞ পুরুষকে দীপ দান কর্তব্য )। ূ 

«ই পুরুষের নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্ণ, পদস্বঘধ 
হইতে পৃথিবী এবং কর্ণ হইতে দিক্ সকল উৎপন্ন হইয়াছিল, এ 
পুরুষ দেব মূনুষ্যাদি সমস্ত লোক কল্পন। করিয়াছিলেন ॥ ১৩। (এই 
মন্ত্রে যহাপুরুষকে নৈবেগ্য দান কর্তব্য )। 

দেবগণ যে পুরুষ অর্থাৎ যে যজ্জরপাধনভূ 5 ঘ্বৃত কিংব| যে পশুতৃত 
ঘজ্ঞমাধন পুরুষ দ্বার! যজ্ঞ সাধন করিয়াছিলেন, বসন্ত সেই যজ্ঞের 

দ্বত, গ্রীষ্ম সেই যজ্ঞের সমিধ. ( ষজ্ঞকাষ্ঠ) এবং শরৎ সেই ঘ 
পুরোডাশ, (পিষ্ট) হইয়াছিল ॥ ১৪। এ মন্ত্র পুপাঞ্জলি। 
দিতে হয়) | 



২৫৮ স্োঅরত্বমাল! | 

সগশ্য।সন্ পরিধয় স্তিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃত।ঃ 

দেবা যদ্ যজ্ং তন্বানা অবধনন্ পুরুষং পঞ্ভমূ॥ ১৫। 

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধশ্বা গিগ্রথমান্াসন্ 

তেহনাকং মহিমানং স চত্ত যত্রপূর্বে সাধ্যাঃ সস্তিদেবাঃ ॥১৩। 

৮১০ ০885588৮৮০৮ ৭ 

দেবগণ ষে যজ্ঞে পণুভৃত যজ্ঞ পুরুষকে বধ কা'রয়াছিলেন, 

'লবগাদি স্ধ সমুদ্র ব। তূরাদি সগ্চলোক য়েই হজ্ঞ ভূমির বেষটন 
“হইয়াছিল, একবিংশতি সংখ্যক গায়ত্রীউফিক্ আদি ছন্দ সেই যজের 
'সমিধূ বিষিত হইয়াছিল ॥ ১৫। (এই মন্ত্রে পুরুষকে প্রদক্ষিণ 

করিতে হয়)। 

ইন্্াদি দেবতারা যজ্ঞলাধনভূত পুরুষ অথবা! হুবিরাদি দ্বারা 
হজ পুরুষকে পুজা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত বন্দ ধনরপ স্জনক 
ধর্মকম্ম গ্রথম হইয়াছিল, এই হতে যে শ্বর্গে পূর্বে আদিতৃত দেব 

াধ্য প্রভৃতি বর্তমান ছিলেন, ব্রাঙ্মণগণ এইরূপে যজ্ঞ করিয়া নেই 

গেঁগমন করিলেন ॥ ১৬। (এই মন্ত্রে হে ভগবন্ যজগুক্লষ আপনি 
গে গমন করুন এই বণিয়া বিদ্জন করিতে হয়)। 

ইতি শ্রীপুরুষস্ক্ত সমাগন। 

অনম্মাত্তি। 



াভ্জন্র্জ্রন্মাঁতলা 

দ্বিতীয় ভাগ । 

উপমন্ত্যুকৃতং শিবস্তোত্রম্ । 

জনন শঙ্কর পার্বতীপতে মুড় শত্তো শশিবগুনগুন । 

মদনান্তক ভক্তবৎসল প্রিয়ক্ষেলাস দর্ান্গধান্থধে ॥ ১ 

সছুপায়কথাস্থপণ্ডিতো হৃদয়ে ছ:খশরেণ থগ্ডিত; 

শশিখণ্ড-শিখণ্ড-মগ্ুডনং শরণং যামি শরণ্যমীশ্বরম্ ॥ ২ 

মহতঃ পরিতঃ প্রসপতস্তমসো দশনভেদিনোভিদে । 

দিননাথ ইব স্বতেজসা হদয়ব্যোক্সি মনাগুদেহিনঃ ॥ ৩ 

হে পার্ততীপতি মুড শম্ভু শশিভৃষণ মদ্নাস্তক ভস্তুবৎসৎ 

কৈলাসপ্রিয়, দয়ানিধি শঙ্কর (তোমার জয় হউক । ১। 

আমি সদুপীপ্ের কথাতে বিমুখ, (সে নিমিত্ত) আমার হৃদ; 
ছঃখরূপবাণে বিদ্ধ হইতেছে; (সুতরাং) আমি আশ্রন্বণীয় শশাঙ্ক 

শেখর মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম । ২. 

দৃষ্টিবৈষম্যজনক চতুদ্দিকে-_প্রসর্পণশীল অতি মহৎ তমোগুণের 

নাশের নিমিত্ত, আমার হৃদাকাশে সর্য্যের ন্যায় নিজ তেজে একবার 
উদ্দিত হও । ৩ 



২ ক্তো্রত্বনালা ৷ 

ন বরং তব চক্মচক্ষুষ! পদবীমপুযুপবীক্ষিতুং ক্ষমাঃ 

কৃপগ্নাভয়দেন চক্ষষা সকলেনেশ বিলোকয়াশুড নঃ ॥ ৪ 

স্বদনুম্থতিরেব পাঁবনী স্তৃতিযুক্তা নহি বক্ত,মীশ সা 
মধুরং হি পয়ঃ স্বভাবতো ননু কীদৃক্ সিতশকরান্বিতম্ ॥ ৫ 

সবিষ্বোহপ্যমুতার়তে ভবাঞ্চবমু গ্াভরণোহপি পাবনঃ । 

ভব এব ভবান্তকঃ সতাং সমদৃষ্টিবি বমেক্ষণোহপি সন্॥ ৬ 
অপি শুলধরে। নিরামরো! দৃ়বৈরাগ্যরতে হিপি রাগবান্। 

আপ টভক্ষাচবে মহেশ্বরশ্চরিতং চিত্রমিদং হি তে প্রভো। ॥ 

বিতরত্যভিবাঞ্চিতং দৃশ1 পরিদৃষ্টঃ কিল কল্পপাদপঃ | 

পরে স্মতএব ধাঘতে নমতেহভাষ্টকল প্রদে। ভবান্॥ ৮ 
পাশ 

কন্থু ও আমি এই চ্্চক্ষুতে তোনার মার্দ দর্শন করিতে শন্ত 

হইব না, কৃপাপুর্বক সম্পূর্ণ অভয়দারক চক্ষুতে একবার শান্ত 

আমাকে দশন কর । ৪ ৃঁ 

ভে ঈশ, তোমার অন্ুধ্যানই পবিত্রতা কারক, তাত আবাব 

স্তৃতিনুক্ত হইলে থে কি মহিমান্বিত হয় তাহ বলিতে পারি না; ভ্রুগ্ধ 

স্বভাবতঃ মধুর, চিনি মিছরি যুক্ত হইলে কত মধুর ভর ? ৫ 
তুমি বিষধারক হইয়াও অমূত হইরাছ, শবনুণ্ডের আভরণ 

ধারণ করিয়াও পাঁবন হইয়ছে, ভব হইয়াও, বাধুগণের ভব 
(উৎপত্তি) নাণক এবং সমদৃষ্টি হইয়াও বিষমেক্ষণ ( অধুগ্মনেত্র ) 
হইয়াছ। ৬ 

তুমি শূলবব হইয়া ও ব্যাধিশূন্ত, দৃঢ় বৈরাগ্যশীল হইক়াও অন্ুরাগ- 

বান্ ( ভক্তের প্রতি ) এবং ভেক্ষ্যচর হইয়াও মহেশ্বর ; হে প্রভে। 

তোমার ইহা কি. চরিত ? ৭ 
যদি চক্ষুতে (জ্ঞানে ) দৃষ্ট হও, তাঁহা হইলে করতরুর ন্যায় 



উপমন্্যকতং শিবস্তোত্রম্ । ৩ 

সহসৈব ভুজঙ্গপাশবান্ বিনিগৃত্ঠীতি ন যাবদস্তকঃ | 
অভয়ং কুরুতাবদাশু মে গতজীবস্ত পুনঃ কিমৌষধৈঃ ॥ ৯, 

সবিষৈরিব ভীমপরগৈকিষয়ৈরেভিরলং পরিক্ষতম্ 
অমৃতৈরিব সংভ্রমেণ মামভিষিঞ্চাশু দরাবলোকনৈঃ ॥ ১০ 

মুনয়োবহবোহ্গ্ধ ধন্ত তাং গমিতাঃ স্বাভিনতার্থদ শিনঃ । 

করুণাকর বেন তেন মামবসন্নং নন্থু পশ্ঠ চক্ষুষা ॥ ১১ 

প্রণমামাথ ঘানি চাপরং শরণং কং ক্ুপণাভয় প্রদম্ । 

বিরহীব বিতৌ প্রিরামরং পর্রিপশ্তামি ভবন্মরং জগত ॥ ১২ 

স্পা আাশীশীস ও? শাশীটাশিগ পাপা পাপীটীপিশি শীীপিসপাশঁ। শিপাশপাপপীসপীশীস পান পপিপিতিল লা 

বাঞ্চিত ফল প্রদান কর, এবং হদরে স্মৃত হইলে ধীমান প্রণতকে 

অভীষ্ট ফল প্রদান কর ॥ ৮* | 

ভূজঙ্গপাশধাবী বম বাঁবৎ সহসা আক বিশেষরূপে নিগ্রহ 

না কবে তাবৎকালে আমাকে অভর দান কর,জীবন গত হইলে আর 

ওউষধে কি হইবে ? ৯ 

আমি ভরানক বিষধর সর্পের ন্যায় এই সনস্ত বিষয় কর্তৃক 

পরিক্ষত (ক্ষতবিক্ষত ) হইয়াছি ১ ক্পাদৃষ্টিতে অমৃতের ন্যায় না 

আমাকে অভিষিক্ত কর্ ॥ ১০ 

হে করুণার আকর! বহু মুনিজনকে যে কৃপানেত্রে স্বাভীষ্ট 

ফলদর্শনে ধন্য করিয়াছ আনি অবসন্ন, অগ্ক আমাকে সেই নেত্রে 

) দর্শন কর ॥ ১১ 

আমি তোমাকে প্রণাম করি, দীনের অভয় দাতা তুমি, তোমা 

ছাড়া আমি আর কাহার শরণ লইব, হে বিভো ! বিরহী যেরূপ 

সর্ববস্তকেই প্রিরাময় দর্শন করে আমি তন্রপ তোমাময় জগৎ 

ঘুর্শন করিতেছি ॥ ১২ 



$ স্তোত্ররত্বমাল|। 

বহবে৷ ভবতাহ্ষকম্পিতাঃ কিমিতীশান ন মানুকম্পসে 
দুধত! কিমু মন্দ্রাচলং পরমাশুঃ কমঠেন ছুধরঃ ॥ ১৩ 

অশুচিং যদি মান্রমন্তসে কিমিদং মুর্ে কপালদাম তে। 
উত শাঠামসাধুসঙ্গিনং বিষলক্মাসি ন কিং দ্বিজিহবধূক ॥ ১৪ 

ক দৃশং বিদধামি কিং কবোমানুতিষ্ঠামি কথং ভস্াকুলঃ | 

ক নু তিষ্ঠসি রক্ষ রক্ষ মাময়ি শস্তো শবণাগতোঁহম্মি তে ॥ ১৫ 

বিলুঠাম্যবনোৌ কিমাকুলঃ কিমুরোভন্মি শিরচ্ছিনদ্মি বা । 

কিমু রোদিমি রারটামি কিং ক্ূপণং মাং ন বদীক্ষনে প্রভো ॥ ১৬ 

শিব সব্বগ শর্ব শর্দ প্রণতোদেব দরাং কুরুষ নে । 

নম ঈশ্বর নাথ দ্রিক্পতে পুনবেবেশ নমো নমোহজ্ব তে ॥ ১৭ 

তুমি ত অনেককেঞ্ন্ুকম্পা কবিয়াছ, তবে কেন আমাকে 

অনুগ্রহ করিতেছ না £ কৃন্মীবতাব মন্দর পর্বত ধারণ করিয়া 

পরমাণু ধারণ করিতে কি অশক্ত হইবেন ? ১৩ 

যদি আমাকে অশুচি মনে কর, “তামার মস্তকে নড়ার মাথার 

মাল! রহিয়াছে, যদি আমাকে শঠ ও অসাধু সংসর্গা মনে কর. 

তুমি সর্পধারণ করিক্সা কি বিষচিহ্ন ধারণ কর নাউ ? ১৪ 

ভয়াকুল আমি, কোথায় দেখি, কি করি, কি বা অন্ন করি, 

এবং কোথায় বা থাকি, হে শস্তো । আমার রক্ষা 88 

আমি তোমার শরণাগত ॥ ১৫ 

আকুল হইয়া আমি ভূমিতে লুন্টিত হইব, না বক্ষে করাঘাত 

করিব, ন| মাথা কুটিব, না ক্রন্দন করিব, না পুনঃ পুনঃ রোদন 

করিব, যে দীন আমি, আমাকে তুমি দেখিতেছ না প্রভূ ১৬ £ 

হে শিব, হে সর্বগামিন, হে শর্হ, চে শন্দায়ক আমি তোষাঙ্ধ 



লিঙ্গা্ক-স্তোত্রম্ | ৫ 

শরণং তরুণেন্দুশেখরঃ: শরণং মে গিরিরাজকন্যক! । 

শরণং পুনরেব তাবুভোৌ শবণং নান্তছুপৈমি দৈবতম্॥ ১৮ 

উপমন্যকুতং স্তবোত্তমং জপনঃ শল্তুসমীপবন্থিন: | 

অভিবাঞ্চিতভ'গ্যসম্পদঃ পরমাধুং 'প্রদদাতি শঙ্কর: ॥ ১৯ 

উপমন্থ্যরুতং স্তবোত্মং প্রজপেদ যস্ত শিবন্ত সন্নিধৌ । 
শিবলোৌকমবাপা সোহচিরাৎ সহ তেনৈব শিবেন মোদতে ॥ ৯০ 

ইতি উপমন্থাক ৪২ শিবন্টোত্রং সম্পূর্ণম। 
চু গু 

সমপ্প ( (6 ৪ শী 

লিঙ্গাক্ক-স্তোত্রম 

্রহ্মমুরারিসুর।চ্চি হুলিঙ্গং নিশ্মলভীসিতশোভি তলিঙ্গং 
জন্মজহুংখবিনাশকলিঙ্গং ততপ্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্ ॥ ১ 

প্রণাম করি; দেব! আমাকে দয়া কর; হে ঈশ্বর, হে নাথ! হে 

দিক্পতি তোমাকে নমস্কার করি, হেঈশ। তোমাকে পুনঃ পুনঃ 
নমস্কার করি ॥ ১৭ 

, আমি কিশোর চন্দ্রশেখরের শরণ লইলান, আমি গিরিরাজ- 

কন্যার শরণ লইলাম; আবার পুনর্বার তাহাদের উভয়েরই শরণ 
লইলাম । আমি অন্ত দেবতাকে আশ্রয় করিব না ॥ ১৮ 

শল্ভুসকাশে অবস্থিত হইয়া উপমন্থ্যকৃত এই উৎকৃষ্ট স্তব জপ 

(পাঠ) করিলে, শঙ্কর বাঞ্চিত ভাগ্য সম্পদ্ পরমাযু দান করেন ॥ ১৯ 

যে শিব-সন্নিধানে এই উপমন্থ্যকৃত উত্তম স্তব জপ (পাঠ) করে, 

সে শিবলোক লাভ করিয়া অচিরে শিবের সহিত বিরাজ করে ॥ ২০ 

| ইতি উপমন্থ্যকৃত শিবন্তোত্র সমাপ্ত । 

্রহ্মাবিষু এবং দেবগণ যে শিবলিঙ্গের অর্চনা করেন, যে শিব- 



ও স্তো্ররতুমাল! । 

দেবমুনিপ্রবরার্চিতলিঙ্গং কামদহং করুণাকরলিঙ্গম্। 

রাব্ণদর্পবিনাশনলিঙ্গং ততপ্রণমামি সদীশিবলিঙ্গম্ ॥ ২ 

সব্বসূগন্ধিন্থলেপিতলিঙ্গং বুদ্ধিবিবদ্ধন-কারণলিঙ্গম্ | 

সিদ্ধন্থরানুরবন্দিতলিঙ্গং ততপ্রণমামি সদাশিবলিজম্ ॥ ৩ 

কনকমহামণিভূষিতলিঙগং ফণিপতিবেষ্টিতশোভিতলিঙ্ষম্ । 
দক্ষত্যজ্ঞবিনাশনলিঙ্গং তৎ প্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্ ॥ ৪ 

কুস্কুমচন্দনলেপিতলিঙ্গং পহ্কজহা রস্থশোভিতলিঙ্গম। 

সঞ্চিতপাপবিনাশনলিঙ্গং তৎ প্রণমামি সদাশিবলিগম্ ॥ ৫ 

লিঙ্গ নিশ্লদীপ্টিতে শোভিত এবং ধিনি জন্মজনিত সমস্ত দুখের 
বিনাশক সেই সদাশিবলিক্গকৈ আমি প্রণাষ করি ॥ ১ 

দেবেন্্ এবং মুনীন্্রগণ বে শিবলিঙ্গের অর্চনা করেন, ধিনি 

কামদেবের ভস্মকারক ও করুণার আকর এবং রাবণের দর্প বিনাশন 

সেই সদাশ্বিলিঙ্গকে ( অথবা শিবলিঙ্গকে সব্বদ! ) প্রণাম করি ॥ ২ 

যে শিবলিঙ্গকে সর্বপ্রকার স্বগন্ধ দ্রব্যে বিলেপন করে, বিনি 

বুদ্ধিবিবদ্ধনকারী এবং সমস্ত সিদ্ধ সুরাক্র-পুঁজিত সেই সদা শিব- 
লিঙ্কে আমি প্রণাম করি ॥ ৩ 

যে শিবলিঙ্গ স্বর্ণ এবং মহারত্বে ভূষিত, যে শিবলিল ফণীন্দর- 

বেষ্টিত হইয়া শোভা ধারণ করেন এবং যিনি দক্ষধজ্ঞ বিনাশ 

করিয়াছেন, সেই সদাশিবলিঙ্গকৈ আমি প্রণাম করি ॥ ৪ 

- যে শিবলিঙ্গ কুস্কুম চন্দনে বিলেপিত, বিনি পদ্মের মালায় 
স্থশোভিত, ঘে শিবলিঙ্গ সঞ্চিত পাপসমূহ বিনাশ করেন সেই 
সদাশিবলিঙ্গকে আমি প্রণাম করি ॥ ৫ 



লিঙ্গাষ্টক-স্তোত্রম্ । 

দেবগণার্চিতসেবিতলিঙ্গং ভারৈর্ভক্তিভিবেৰ চ লিঙ্গম । 
দিনরবকে।টি প্রভাকরলৈঙ্গং তত প্রণমামি সদাশিবলিক্ষম ॥ 

অষ্টদলোপরি নেষ্টিতলিঙ্গং সর্বসমুদ্তবকারণলিঙ্গম্ । 

অষ্টদারিদ্রাবিন!শিতলিঙ্গং তত্প্রণমামি সদাশিবলিঈ্গম্ ॥ ৭ 

স্থর গুরু ্নরবনপুজিতলিঙ্গং সুরবনপুষ্পসদার্চিতলিঙ্গম্ । 

পণাৎপরং পবমাত্মকলিন্ং ততপ্রণম।মি সদাশিবলিঙ্গম্ ॥ ৮ 

লিঙ্গঈক মিদৎ পুণ্যং যঃ পঠেচ্ছিবসন্িধো । 

শিবলোকমবাপ্মোতি শিবেন সহ মোদতে ॥ ৯ 

ইতি লিঙ্গা্টকল্তোত্রং সমাপ্তম্। 

টিলা 2৩ 

দেবগণ যে শিবলিঙ্গকে সেবা ও অর্চন| করেন, এবং বিশুদ্ধ ভাব 

৭ ভক্তিতে খাহার পুজা হয়, সেই কোটি-স্ত্যযতুল্া দীপ্তিমান, 

সদাশিবলিঙ্কে আমি প্রণাম করি ॥ ৬ 

যে শিবলিঙ্গ অষ্টদলপন্মোপবি শোভিত, ধিনি সকলের উৎপত্তির 

কারণ এবং যিনি অষ্টপ্রকার দারিদ্রা নাশ করেন সেই সদাশিব- 

লিঙ্গকে আমি প্রণাম করি ॥ ৭ 

দেবগুরু বৃহস্পতি ও ইন্দ্র বে শিবলিঙ্গের পূজা করেন, নন্দন 

কাননের কুজ্মে ধাহাঁর অচ্চনা হয়, ধিনি শ্রেষ্ঠ হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ 

পরমাত্মস্বরূপ সেই সদাশিবলিগ্গকে আমি প্রণাম করি ॥ ৮ 

এই পবিত্র লিঙ্গাষ্টকস্তোত্র যে ব্যক্তি শিব-সন্নিধানে পাঠ করেন 

তিনি শিবলোক প্রাপ্ত হইয়! শিবের সহিত আনন্দে বিরাজ করেন ॥৯ 
4 চর 

ইতি লিঙাইকশ্যোজ সমাপ্ত । 



হুরিহর-স্তোত্রম্ 

গোবিন্দ মাধব মুকুন্দ হরে সুরারে 

শস্তো৷ শিবেশ শশিশেখর শূলপাণে:। , 

দামোদরাচ্যুত জনার্দন বাস্থদেব 

আজ্যা ভটা ব ইতি সম্ভতমামনস্তি 1 ১ 

গঙ্গাধরান্ধকরিপে! হর নীলকণ্ঠ 

বৈকৃন্ধ কৈটভরিপো। কমঠাজপাণে 

ভূতেশ খগুপরশো! মূড় চণ্ডিকেশ 

ত্যাজ্য। ভটা ঘ ইতি সম্ভতমামনন্তি ॥ ২ 

বিষ্চো নুসিংহ মধুহধন চক্রপাণে 

গোরাপতে গিরিশ শঙ্কর চন্দরচুড় | 
নারায়ণাস্থরনিবহণ শাঙ্গ পাণে 
ত্যাজ্যা ভট! য ইতি সম্ভতমামনস্তি ॥ ৩ 

( যনরাজ স্বীর দূতগণকে বলিয়াছেন ) হে দুতগণ ধাহার! সর্বদা ' 

গোবিন্দ, মাধব, মুকুন্দ, ভরি, মুরারি, শত্তু, শিব, ঈশ, শশিশেখব 

শুলপাণি, দামোদর, অচযাত, জনার্দন, বাস্র্দেব বলিয়া কীর্তন করেন 
তোমরা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে । (আমার অধিকার নাই 

সুতরাং ত্যাগ কারবে |) ১ 

যাহারা সর্বদা গঙ্গাধর, অন্ধক-( অসুর ) রিপু, হর, নীলকণ্চ, 

বৈকুঞ্ঠ, কৈটভবিপু, কমঠ, পদ্মপাণি, ভূতেশ, খণ্পরশ্ত, মুড়, 

চণ্ডিকেশ, বলিয়! কীর্তন করেন, হে দূতগণ তোমরা তাহাদিগকে ' 

€ আমার অধিকার নাই বলিয়া! ) ত্যাগ করিবে । ২ 

যাহারা সর্বদা বিষ, নৃসিংহ, মধুসদন, চক্রপাণি, গৌরীপতি, 



হরিহরস্তোত্রম্। | ৯" 

মৃত্যুঞয়োগ্র বিষমেক্ষণ কামশত্রে! 

শ্রীকান্ত পীতবসনান্্দনীল শৌরে । 

ঈশান রুত্তিবসন ত্রিদশৈকনাথ 

তাজঠি ভটা য ইতি সন্ভত নামনস্তি ॥ ৪ 

লক্ষ্মীপতে মধুবিপো পুরুষোত্তমাদ্য 

শ্রীকণ্ঠ দিগ্সন শাস্ক পিনাকপাণে 

আনন্দকন্দ ধরণাধব পন্মনাভ 

ত্যাজ্যা ভট। য ইতি সম্ভত মামনস্তি ॥ ৫ 

সর্বেশ্বর ত্রিপুরস্থদন দেবদেব 

ব্রহ্মণাদেব,গরুড়ধ্বজ্জ শঙ্ঘপাণে । 

ব্রযক্ষেরগাভরণ বালমৃগাঙ্কমৌলে 

ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সম্ভত মামনস্তি ॥ ৬ 

গিরিশ, শঙ্কর, চন্দ্রচুড়, নারাক্ণ, অস্থ্র-নিবর্থণ (বিনাশন) শাঙ্গপানি 

বলিয়া কীর্তন কবেন, হে দূতগণ তোমরা তাহাদিগকে পরিত্যাগ 

, করিবে । ৩ 
(যমরাজ উপদেশ দেন )_-হে দূতগণ, ধাহারা সর্বদা! মৃত্যুঞ্জয় 

উগ্র, বিষমেক্ষণ, কামশক্র, শ্রীকান্ত, পীতবসন, অন্বদনীল ( মেঘ- 

শ্াম ), শৌরি, ঈশান, কৃত্তিবসন, ত্রিদশৈকনাথ ( দেবপতি ), বলিয়া 

কীর্তন করেন, তোমর! তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিরে । ৪ 

(যমরাজ উপদেশ দেন )-হে দূতদণ, বাহার! সর্বদা লক্ষ্মীপতি 

মধুরিপু, পুরুষোত্তম, আছ, শ্রীক, দিগ্বসন, শান্ত, পিনাকপাণি, 

*আনন্দকন্দ, ধ্রণীধর ( পর্ধতধারা ), পদ্মনাভ, বলিয়া কীর্তন করেন 

_ তোমরা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে । ৫ 
(বমরাজ উপদেশ দেন )__হে দৃতগণ, বাহারা সর্বদা সর্বেশ্বর, 



টিভি ঢ প্লোত্ররত্বমালা । 

শ্রীরাম রাঘব রানেশ্বর রাবণারে 

ভূতেশ নন্মথরিপো প্রমথাবিনাথ 

চাঁণ,বমর্দন হষীকপতে মারে 

ত্যাজ্যা ভটা য ইচঠ সন্ততমামনন্তি ॥৭ 

শূলিন্ গিরীশ রঙ্গনীশ-কলা বংশ 

কংসপ্রণাশন সনাতিন .কশিন।শ 

ভগ ত্রিনেত্র ভব ভূতপন্তে পুরারে 

তাঁজ্যা ভটা য ইতি সম্ততমামনন্তি ॥ ৮ 

পোপীপতে বছুপতে বস্রদেবস্থনো 

কর্পুরগৌর বৃষভধবজ ভালনেত্তু 

গোবদ্ধনোদ্ধরণ ধন্মধুরীণ গোপ 

ত্যাজ্যা ভটা য হাত সন্ততনামনন্থতি ॥ ২ 

ত্রিপুরন্দন,  দেবদেব, বরঙ্গণাদেব, 0655 শঙ্গপখাণি, ত্রাক্ষ 

(ভ্রিনয়ন ) উরগাভরণ  সর্পভূষণ ), বালমূগাঙ্কমোলি € (€ কিশোর 

চন্ত্রশেখর ) বলিয়া কীর্তন কনেন তো।নরা তাগাদিগকে পবিত্যাগ 

করিবে। ৬। 

হে দূতগণ | ধাহারা সব্বদা শ্রীরান, রাঘব, রামেশ্বর, রাবণাবি, 

ভূতেশ, মন্মথরিপু, প্রমথাধিনাথ, চাণ্রদদ্দন, হ্ৃবীকপতি, মুরারি, 

বলিয়া কীর্তন করেন, তোমরা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে । ৭ 

এ গণ, ধাহারা সর্ধদা শূলী, গিরীশ-রজনীশ, কলাবতংস 

( শশিতৃষ কংসপ্রণাশন, সনাতন, কেশিনাশন, ভর্গ, ত্রিনেত্র, 

ভব, ৬১৬৭ পুরারি (ত্রিপুরারি ) বলির কীর্তন করেন, তোমরা", 

তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে । ৮ 

হে দূতগণ ! ধাহারা সর্বদা গোপীপতি, যছুপতি ব্গদেবস্ত, 



হরিহরস্তোত্রম | ১১ 

স্থাণে। ভ্রিলোচন পিনাকধর স্মরারে 

কষ্ণজানিরুদ্ধ কমলাকর কল্মবারে 

বিশ্বেশ্বর 'ত্রিপথগার্জজটাকলাপ 
*ত্যণজ্যা ভটা ব ইতি সম্ভতমামনত্তি ॥ ১০ 

অষ্টোত্তরাধিকশতেন -স্চারুনায়াং 

সন্দর্ভতাং ল(লতর ত্রবকর্দন্ধকেন 

সন্নায়কাং দৃঢ়গুণাং দ্বিজকণ্ঠগাং যঃ 

কুর্ণাদিমাং অজমহো! স বমং ন পাশ্তেৎ ॥ ১১ 

ইঞ্খং দ্বিজেন্্র নিজভৃত্যগণান্ সদৈৰ 

বনি রনি রানি সহি ধর্মরাজঃ | 

অনোহপি যে হরিহরাঙ্কধরা ধৰায়াং 

তে দূরতঃ পুনরহো। পবিবজ্জনীরাঃ ॥ ১৯ 

, কর্পরগৌর, বৃষধবজ, ভালনেত্র, গোবদ্বনোদ্ধরণ, ধর্মধুরীণ, গো 

বলিয়া কীর্তন করেন তোমরা! তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে । ৯ 

ভে দূতগণ । বাহার।, সর্বদা স্থান, ত্রিলোচন, পিনাকধর। 

স্মরারি, কৃষ্ণ, অনিরুদ্ধ, কমলাকর, কল্ষারি, বিশ্বেশ্বর, ব্রিপথগার্র 

জটাকলাপ, ( গঙ্গীসিক্ত জটাকলীপ ) বলিয়া কীন্ন করেন, তোমর; 

তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে । ১০ 

হে দ্বিজ (োশবশশ্মন্) সুললিত পদ-সমৃহরূপ বহু রত্দ্বার 

সুদৃঢ়গুণে ( রজ্ছুতে অথবা ভগবধাশ্রররূপ অসাধারণ গুণে ) রা 

স্থন্দর মণিমগ্ডত (অথবা হরিহরাত্মক ভগবদ্বোধক ) এই স্থচার 

অষ্টোত্তর শতনামের মালা যিনি কণ্ঠস্থিত করিবেন তাহাকে আ 

মৃত্যুমুখ দর্শন করিতে হইবে না । ৯১ 

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শিবশন্বন্! সেই ধর্মরাজ ঘম পৃথিবীচারী “নি 



১২ স্তোত্ররুত্বমালা । 

যে ধন্্মরাজ রচিতাং ললিত প্রবন্ধাং 

নামাবলাং সকলকল্মষবীজহন্ত্রীং 

ধীরোহত্র কৌস্তভভূতঃ শশিভৃষণন্ত 
নিত্যং জপেৎ স্তনরসং সপিবেন মাতুঃ ॥'১৩ 

ইতি ক্বন্দপুরাণান্তগত কাশীৰণ্ডে ধশ্্ররাজ-বিরচিত-হরিহরস্তো ত্রং সমাপ্তম্। 

ই শর 

হরাগৌর্যষ্টকৎ । 

কন্ত,রিকাচন্দ নলেপনায়ৈ শ্মশানভন্মাঙ্গবিলেপনাদ্ধ 

সতকুগুলায়ৈ ফণিকুগলায় নমঃ ধিবারৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ১ 

দৃতগণকে সর্বদা এইরূপ শিক্ষাদান করেন এবং আরও শিক্ষা 

দেন, যে, পৃথিবীতে, যে মানবগণ হরিহরের প্রীতিকর চিহুধারণ 

করেন (তুলসী, তিলক, কুদ্রাক্ষ ) তোমরা দুর হইতেই তাহাদিগকে 

ভ্যাগ করিবে । ১২ 

যে মহাত্মা এই পৃথিবীতে ধন্মরাজ-বিরচিত সর্বপাপ-নাশক, 

ললিত রচনা-পারিপাট্যযুক্ত হরিহরের নামাবলী প্রত্যহ জপ কৌর্তন) 

করেন তাহাকে আর মাতৃস্তনহুপ্ধ পান করিতে হয় না অর্থাৎ পুন- 

“ঈল্ম হয়না । ১৩ 

ইতি হরিহরস্ত্োত্র সমাপ্ত । 

.. খাহীর অদ্ধ গৌরীদেহে কম্ত রিচন্দন বিলেপিত, অপরাদ্ধ হর- 

দেহে শ্শানভম্মের বিলেপন ; অদ্ধ অঙ্গের কর্ণে মনোহর কুগুল 

শোভিত, অপরাদ্ধে সর্পকুগুল শোভা সম্পাদন করিতেছে সেই শিবা 
 ছুর্গী ) এবং শিবকে প্রণাম করি ॥ ১ 



হরগৌর্ধ্য্টক হ। ১৩) 

মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ কপালমালাপরিশোভিতায় * 

দিব্যান্ঘরায়ৈ চ দিগন্করায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়ঞ ২ 

চলৎকণৎকস্কণনূপুরণরৈ বিভ্রৎফণাভা হু রনুপুরাক় 

হেমাঙদায়ৈ চ ফণাঙ্গায় ননহ শিবাষৈ চ নমঃ শিবা ॥ ৩ 

বিলোলনীলোৎপললোচনায়ৈ বিকাশিপক্কেরুহলোচনার 

ত্রিলোচনায়ে চ বিষমেক্ষণাস্স নমঃ শিবাবৈ চ নমঃ শিবা ॥ ৪ 

প্রপন্নপৃষ্ঠে স্থখদাশ্রয়ায়ৈ ত্রিলোক্যসংহারকতাগবায় । 

কুতম্মরায়ৈ বিরুতন্মরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবান্ত ॥ ৫ 

চাম্পেরগৌরাদ্ধশরীবকায়ৈ কর্পুরগৌরাদ্ধশরীরকার | ৪ 

ধন্সিললবত্যৈ চ জটাধরায় * নমঃ শিবাষৈ চ নমঃ শিবার ॥ ৬ 

_ খাহার অদ্ধাঙ্গে "গলে পাদ্রিজাত মাল্য পরিশোভিত অপরাধে 

শব-মস্তকাস্থি পরিশোভিত, অদ্ধাঙ্গে দিব্য অস্বব এবং অপবাদ্ধে! 

দরিগন্বর সেই শিব। এবং শিবকে প্রণাম করি ॥ ১ 

বাহার অর্ধাঙ্গে চরণে চঞ্চল শব্দায়মান নূপুর শোভিত, অপরাদ্ধ- 
ভাগে সর্পের ফণা চরণের নূপুর হইয়াছে, অদ্ধাঙ্গে হস্তে সুবর্ণ বাজু, 

অপরাদ্ধে সর্পের বাজু সেই শিবা ও শিবকে প্রণাম করি । ৩ 

মুখমণ্ডুলে অদ্ধাংশে যাহার চঞ্চল নীলপদ্মের ন্যার ত্রিনেত্র 

অপরাদ্ধে বিকশিত পদ্মের ন্যায় নয়ন, সেই ত্রিনয়না এবং অধুগ্মনেত্র 

2798 এবং শিরকে প্রণাম করি ॥ ৪ 

যিনি অদ্ধীর্জে আশ্রিত সিংহপৃষ্ঠে সুখাসীনা অপরাদ্ধে ত্রেলোক্য 

সংহারনিমিত্ত তাগুবনৃত্য করিতেছেন অদ্ধাঙ্গে কামের রচক্ষিত্রী,__ 

অপরার্ধে কামের সংহ্ত্তী সেই শিব1 ও শিবকে প্রণাম করি ॥ ৫ 

ধাহার দেহাদ্ধ চম্পক-কুস্থমের ন্যায় গৌরবর্ণ অপরাদ্ধ কপূর- 

* পঙ্গাধরার পাঠাস্তরং 



1158 স্তোত্ররত্বমাল? । 

অন্তোধরম্তামলকুস্তলায়ৈ বিভূতিভূষাঙ্গজটাধরায় 
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবাঁয় ॥ ৭ 

সদাশিবানাং পরিভূষণারৈ সদাশিবানাং পরিভূষণার় 
শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৮ 

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচ।্্যবিরচিভংহরগৌধ্যগুকং সমাপ্তম্ 1 
রন ০ 

সপ 3 ১ 0 শী 

তুঁলসীদাসকৃতং শিবাষ্টকৎ । 

নমামীশমীশান নির্বাণরূপং বিভূং ব্যাপকং ব্রহ্মবেদস্বরূপং 

অজং নিগুণং নিবিকল্পং নিবাহং চিদকাশমাকাশবাসং ভজেহম্ ॥১ 

বং শুন, অদ্ধভাগে কেশপাশে কবখা ধাবণ করিয়াছেন, অপরাদ্ধে 

জ্টা ( অথবা গঙ্গা ) প্রলর্ষিত সেই শিবা ও শিবকে প্রণা্ করি ॥ ৬ 

বাশার মস্তকে অদ্ধাংশে নবান মেথেত্ ন্যার কৃষ্তবর্ণ কেশদাম 

মপরাদ্ধে জটাবিভূতি শোভিত সেই জগঙজ্জননী এবং জগতের এক- 

মাত্র পিতা শিবা ও শিবকে প্রণাম করি ॥ ৭ 

শিবাগণ যাহার ভূষণরূপে বিরাজমান এবং যিনি শিবা পরিব্যাপ্ত 

অথবা কেবল ম্ঙ্গলই যাহার ভূষণ এবং যিনি মস্গলব্যাপ্ত সেই 

শবশিবান্ধিত মূন্তি অর্থাৎ হবগৌরীকে বারবার প্রণাম করি ॥ ৮ 

ইতি শ্রীমচ্ছস্করাচাধ্যবিরচিত হরশ্শৌধাষ্টক সমাপ্ত 

যিনি ঈশ্বর, বিভূ, সব্বব্যাপক ব্রহ্ম ও বেদস্বরূপ এবং নির্বাণরূপ 

ঈশান তাহাকে প্রণাম করি, যিনি জন্মরহিত, নিগুণ, নিবি কল্প, 

নিরীহ, চিদাকাশ স্বরূপ এবং আকাশবাসী তাহাকে ভজনা করি ॥ ১ 



তুলসীদাসক্ৃত-াশবাষ্টকং ১৫" 

নিবাকারমাকারমলং তুরীয়ং গিরাজ্ঞানগো ২ তীতমীশং গিরীশম্চ। 
করালং মহাকালকালং ককপালং গুণাগারনংসারপারং নতোহ্ছম্ ॥ ২ 

তুষারাদ্রিসঙ্কাশগোরং গভক্ৰং মনোভূতকোটি প্রভাসি শরীরম্। 
স্কুরন্মোলি-কল্লোলিনীচারুগঙ্জা লস্ভীলবালেন্দু কণ্ঠে ভূজঙ্গাঃ ॥ ৩ 
লৎকুণ্ডলং শুন্রনেত্রং বিশালং প্রসন্নাননং নীলকণ্ঠ” দয়ালম্। 

নগাধাশচন্মান্বরং মুণ্ডমালং প্রিয়ং শঙ্কবং সর্বনাথং ভজামি ॥ » 

প্রচ গু: প্রকুপ্টং প্রগল্ভং পরেশং অথগ্ডং ভজে ভানু কোটি প্রকাশম্। 

য়া শুপান্স মু'লনং শুলপাণিং ভজ্ে হু ভবানীপতিং ভাবগম্যম ॥ ৫ 

'ননি নিরাকার কিন্ত সমন্ত সাকার বস্তব মূল, মিনি তুরীর, 

বাকা জ্ঞান 9 ইন্দ্রিরের অভাভ ঈশ্বণ, গিরাশ, করাল, মভাকালের 
কাণস্বরূপ, কপাল, সমপ্ত গুণের আলর এবং সংসাবেৰ অতাত 
তাহাকে প্রণান কবি ॥ ২ 

(বানি তুষার পব্বতের তুলা গৌরবর্ণ ও গভীর, যাহার (৯, মন 
ও কোটভূতগণকে প্রকাশ কুরে, থাভার দীপ্তমস্তকে কল্লোলনী 

চারু গঙ্গা আছেন, কপালে হকণ শশাঙ্ক শোভিত এবং কণ্টেসর্প 
আছে ॥ ৩ 

খিনি চঞ্চল কুগুল ধারণ করিয়াছেন বাহার নেত্র শুশ্ু, যিনি 

বিশাল, প্রফুল্ল বদন, নীলকগ, দয়াল, মৃগাঁধিপতি, চর্মাম্বরপরিহিত 

শধমুণ্ঘালাধারী, স্ব্বলোনকর প্রিয়, কল্যাণকারী এবং সকলের 

নাথ তাহাকে ভজন কবি ॥ 

যিনি প্রচণ্ড, প্ররুষঞ্ট প্রগল্ভ পরমেশ্বর, অথণ্ড কোটি র্্য- 

তুলা দীপ্তিধারী, তাহাকে ভঞ্জনা কবি; যিনি তাপত্রররূপ শূলের 

উন্থুলনকারী এবং শুলপাঁণ সেই ভাঁবগম্য ভবানীপতিকে ভজনা 
কবি ॥ ৫ 



১৬ স্তোত্ররত্রষধালা 

কলাতীতকল্যাণকল্পাস্তকারী সদ! সঙ্জনানন্দদাতা| পুরারী । 

চিদানন্দসন্দৌহমোহাপকারী প্রসীদ প্রসীদ প্রভো মন্মথারি ॥ ৬ 

ন যাবছুমানথামপাদা রবিন্দঃ ভজ্তীহ লেকে পরে বা নবাণাম্। 

ন তাবৎ স্থখং শান্তিঃসন্তাপনাশঃ প্রসীদ প্রভো! সবভূতাধিবাস ॥ ৭ 

ন জানামি যন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্র নতোহহং সদা! সর্বথা শত্ভু তৃভ্যং ৷ 

জরাজন্মহঃখৌঘতাতপামানং প্রভে৷ পাহি শাপারমারীশ শস্তো ॥ ৮ 

ইতি জীতুলসীদাসকৃতশিবাগকং সমাপম্ | 

গড গু সাত ীর্ঘ ৩ 

হে সকল কলাতীত কল্যাণ স্বরূপ এবং কল্লাস্তকারী, সব্বদা 

সঙ্জনের আনন্দদাতা, ত্রিপুরারি, চিদানন্দ এবং মোহের অপকারী, 

প্রভো৷ মদনারি ! তুমি সন্তুষ্ট হও ॥ ৬ 

বদবধি লোৌকে উমানাথের পাদুপন্প না ভজনা করে তদবধি 

তাহাদের ইহলোক বা পরলোকে স্থুখ শান্তি ও সস্তাপ নাশ হু 

না। হে প্রভো সর্বভূতাধিবাস লীত হও ॥ ৭ ্ 

আমি যন্ত্র স্তোত্র মন্ত্র কিছুই জানি না। হে শস্তু! কেবল সর্বদা 

তোমাকে প্রণাম করিতেছি; জরা জন্মের ছুঃখরাশিতে আনি 

সম্তাপ্ত, হে প্রভো ! আমাকে এই সকল শাপ হইতে মুক্ত কর। 

হে ঈশ শস্তো ! আমি তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৮ 

ইতি জরীতুলসীদাসকৃত শিবাষ্টক সমাপ্ত । 



বারেশ্বর্তোব্রষ্ । 
কু 

অহমপ্যত্র বীরেশং সমারীধ্য ত্রিকালতঃ। আশু পুত্রমবাগ্্যামি 
বথাভিলবিতং ক্িযা। * । ইতি কৃত্বা মতিং বীর] বিপ্রো বিশ্বানতঃ 

কৃতী । চন্ত্রকুপজ্লে ন্নাত্বা জগ্রাহা নর়মং ব্রতী ॥২। একাহীরোহ- 
ভবন্মাসং মাপ শাকফলাশনঃ। মাসানষ্টটো তিলাহারো। নাসং 
চান্দ্রারণত্রতী ॥ 5 মাস নুশা গ্র্গলভুত্মাসং শ্বসনভক্ষণঃ ! অথ « 
অয়োদশে খাসি জানা ত্রিপথগাজ্সি ॥ ৪। প্রভাবএব বারে 

1ধ্দায়াতি স দ্বিজঃ। হাবদ্ধিলোকয়াপঃকে লিঙ্গমধ্যে তপে (ধন ॥ উড 
'পভৃতিভূযিশং বালম্টবধারুতিং শিশ্ুম্! আকর্ণপূর্ণনেবঞ্চ সুবন্ত - 

দশনচ্ছদম্ ॥ ৬। চারুপগ্গজটমৌলিং'নগ্রং প্রহপিতাননং | শৈশলো- 

'আঁমও ভ্রিকাপ বারেখরকে আরাধনা করির|, আশু পীর 

'অ:ভলাবান্টরূপ পুত্র লাশ করিব | ১। ধার ও কৃতী বিপ্র বিশ্বানর এই 

চিন্তা কিয়! চন্দ্রকুপের জলে লন করিয়া ব্রতী হইয়। নিয়ম অবলম্বন 

করিলেন ॥২ ॥ একমাস 'একাহারী হইয়া বহিলেন, এক মাস শাক ও 

কণ খাইয়। বাহপেন, অষ্ট মান তিল আহার করিলেন, একমাস চাক্্রারণ 
ব্রত আচরণ করিলেন ॥ ৩। একমাস কুশ।গ্রে করিয়া জল পান 

করিয়। রহিলেন, এবং একমাঁস বাধু ভক্ষণ করিয়া রহিলেন । অনম্তৰ 

ভয়োদশ মাসে গঙ্গার স্নান করিমা॥ ৪। প্রত্যুষে যাবৎ সেহ ব্রাহ্মণ 

বারেশ্বরের নিকটে আগমন করিলেন তখন তপোঁধন লিঙ্গমধ্যে 

বিভুতি-ভূষিত অষ্টবর্ধাকুতি এক শিশু দর্শন করিলেন। সেই শশুর 

'আকর্ণপুরিত নয়ন, নুন্দর বদনে দস্তপংক্তি বিরাঁজিত, নম্তকে চারু 

পিলব্ণ জটাজাল, হস্ত বদন ও বালক উলঙ্গ এবং শৈশবোচিত চিভ- 

২ 



১৮ | স্তোত্ররত্বমালা ৷ 

চিতঃনেপথাধারিণং চিত্তহারিণম্ ॥ ৭। পঠস্তং শ্রুতিসথক্তানি হসন্তক্কৈব? 
লীলয়া? তমালোক্য স্ততিগুক্রে রোমাঞ্চিতবপুমুদ্দা । প্রোচ্চরন্ 
গদ্গদালাপো শমোহস্থিতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৮ ॥ | 

বিশ্বনর উবাচি। | 
একং ব্রদ্ৈবাদ্ধিতীয়ং সমন্তং সতাং সত্যং নেতরচ্চান্তি কিঞ্িং। 
একোকদ্রো ন দ্বিতীয়োবতস্থে তক্মাদেকংত্বাং প্রপদ্চে মহেশম্ ॥ ১ 
এক; কত্ত তং ভি সব্বগ্ত শস্তো নানারূপোহপ্যেক্রপদ্বরূপঃ | 
সম প্রত্যক্ সব্ব একোহপ্যনেকন্ত্মানানাং স্বাং মভেশং প্রপন্যে ॥৯ 1 
বচ্জে। সর্প; শুক্তিকায়াঞ্চ রূপ্যম্ আন্তোবিন্দীবর্কসোনৌ বিশালৌ। 
ধদ্দং তত্বদিশ্ব এষ প্রপঞ্ধেশ বশ্মিন জ্ঞাতে তং প্রপগ্ে মহেশম্ ॥ ৩ 

হাপ্সি বেশ ভূষায় শোভিত ॥ ৫।৩৬। ৭॥ তিনি বেদশত্ত মন্ত্র পাঠ 
করিতেছিলেন, এবং লীলাক্রমে হাস্ত করিতেছিলেন | তাহাকে দেখিয়া 
বিপ্র আনন্দে রোমাঞ্চিত কলেবরে গদগদ-বাকো পুনঃপুনঃ শাস্তি 
হউক বলিয়া-__স্তরতি করিলেন ॥ ৮ ॥ বিশ্বানব বলিলেন। এই সমস্ত 
(্রঙ্গাণ্ড ) সত্য সত্য এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম; তত্টিন্ন আর কিছু নাই, 
এক রুদ্র ভিন্ন আর কিছুই ছিলেন না, অতএব হে মহেশ্বর একমাত 
তোমারই শরণ লইলাম॥ ১। হে শস্তো ! তুমি সকলের একমাত্র 

কণ্তা, তুমি বহুরূপ হইয়াও একরপ-স্বরূপ। তুমিই যখন এক 
মা হইয়্াও সর্বব্যাপী ও অনেক তখন মহেশ্বর তোমা ভিন্ন অপরকে 
আশ্রয় করিব না ॥২॥ রজ্জুতে যেরূপ সর্পত্রম হয়, শুক্তিকাতে 
( ঝিন্ুকে ) রৌপায ভ্রম হয়, জলবিন্দুতে বিশ্বাল সুর্য-চন্দ্রের প্রতিবিন্ব 
দৃষ্ট হয় তব্রপ বাহাকৈ জ্ঞাত হইলে এই প্রপঞ্চ বিশ্ব ভ্রম বলিয়া উপলক্বি$ 
হয়, সেই মহেশ্বরকে আশ্রয় করিলাম । ৩। জলে শৈত্য অগ্রিতে ' 



বীরেশ্বরস্তোত্রম্। ১৯ 

তোয়ে শৈত্যং দাহকত্বঞ্চ বহ্কৌ তাপো ভানৌ শীতভানৌ প্রসাঁদঃ | 
পুম্পে গন্ধো ছুপ্ধমধ্যে চ সপির্ধৎ তত শস্তে ত্বং ততস্্াং প্রপন্তচা ॥ ৪1 

শবং গৃহ্াস্তশ্রবাস্ত্বং হি জিগ্কশ্যঘ্রাণন্্ং ব্যঙঘ্বিরায়াসি দূরাৎ। 

ব্যক্ষঃ পশ্রেত্্ং রুসঞ্জোহ প্যজিহ্বঃ কম্তাং সম্যগ. বেত্তাতস্তাং প্রপ্থে॥৫ 

নো বেদ ত্বামীশ সাক্ষাদ্ধি বেদে! নো বা বিষু্নেণ বিধাতাখিলন্ত | 

নো যোগীন্দো নেন্ত্রমুখ্যাশ্চ দেব! ভক্তো বেদ ত্বামতন্ত্াং প্রপদ্ধে ॥ ৬ 

নে! £ত গোত্রং নাপি জন্মাপি নাথ্যা নো বা রূপং নৈবশালং ন দেশর 

ইখস্ভূতোহ পীশ্বব স্ব ত্রিলোক্যাঃ সর্ধবান্ কামান্ পুরয়েস্তস্ূজে ্ 

£ সব ত্বং হি সর্বং পুবাবে ত্বং গৌবীশ স্বঞ্চ নগ্গোহতিশ্মাতত ৭০০ 

বং বুদ্ধ স্বং যুবা ত্বঞ্চ বালস্তত্বং যত কিং নান্যত স্বাং নতোহষ্মি।৮ 

দাহকত্ব, সধ্যে তাপ, চক্দে প্রসাদ, *পুষ্পে গন্ধ এবং দুগ্ধ মধো বে ঘ্বত 

তাহ] তুমি, অতএব তোমাকে আশ্রয় করিল।ম ॥ ৪। তুমি কর্ণভীন 

হয়! শব্দ শ্রাবণ কর, ঘ্রাণহীন হইয়া ঘ্রাণ গ্রনণ' কর, পদহীন 

হইয়া দূরে গমন কর, চক্ষৃহীন হইয়া দশন কর এবং জিহবাশৃন্য 

হইয়াও রস আশ্বাদন কর। কে তোমাকে সম্যক অবগত হইতে 

পারে? অতএব তোমাকে আশ্রয় করিলাম ॥ ৫। বেদ তোমাকে 

প্রতাক্ষ অবগত নহে, অথবা বিষুণ বিশ্বত্রষ্ঠা ব্রহ্মা, যোগীল্দ্র, বা ইন্দ্র- 

প্রযুখ দেবতাগণ কেহই তোমাকে অবগত নহেন, কেবল ভক্ক 

তোমাকে জানেন, অতএব তোমাকে আশ্রর করিলাম ॥ ৬ । তোমার 

গোত্র নাই, জন্ম নাই, না, রূপ, নাল, দেশ কিছুই নাই; কিন্তু এইরূপ 

হইয়াও ভুমি ত্রিলোকের ঈশ্বর এবং সর্ব কামনা পূর্ণ কর, অতএব 
তোমাকে ভজন! করি ॥ ৭। হেত্রিপুরারি! তৌমা হইতে সর্ব 

সম্ভৃত হইয়াছে, এবং তুমি সর্বস্বরূপ এবং তুমি গৌরিপতি | তুমি নগ্ন 
ডুদ্ম শাস্ত তুমি বৃদ্ধ, যুবা' বালক ও তত্ব তুমি ; অতএব তোমাকেই 



স্তোত্রব্তব নাল! । 

স্বত্থেতি ভূমৌ নিপপাত বিপ্রঃ স দণ্বদ্যাবদতীব ষ্টুঃ | 

তাবৎ অ বালোহ খিল-বুদ্ধবুদ্ধঃ প্রোবাচ ভূদেবং বরং বুধাঘ ॥ ন | 

তত উথার হষ্টাত্মা মুনিধিশ্বানরঃ কৃতী | 'পতাব্রবীৎ কিমজ্ঞাতংসর্বব্ঞন্ত 
তব প্রো ॥ ১০। সব্বান্তরাত্মী ভগবন্ সর্ব» সুর্বব প্রদো ভবান্। 

যাচ এগ চ প্রতিবুও.ক্তে নাং কিমাশাদনাকারণা ॥ ৯১ । ইতি শা 

বচন্তন্ত দেবে বিশ্বা্মরঞ ভি। শুচিঃ শুচিত্রতন্তাগ শুটিং স্তত্বী- 

ববাচ্ছিবঃ ॥ ১৯ | বাল উবাচ ॥ রা শুচৌ শুচিশ্মিত্যাং বো ভিলাষঃ 

তা জরি । নসচিরেশেব কালেন স ভবিষ্যুতাসংশরম্ ॥ ১৩ । 

। সুতরজ্রমেষ্ামি শুচিম্মিত]াং মভামতে | খাতে গ্রভপতিনণক়্া 

দিবি সর্বামরপ্রিরঃ 7১৮1 মআাভলাধাষ্টকং প্রণ্যং জ্তোব্রসেতং 

ত্রয়েবিতম্। অন্দং ত্রিকালপনঞ্জাং কানদং শিবসন্গিধৌ ॥ ১৫ ॥ 

প্রণাম কবি ॥ ৮7 ত্রান্গণ তুষ্ট 1ন্তে এটনূপ স্তব করিরা নখন দ গুবৎ 
ভূতলে প্রণত হইলেন, তথন সেই বালক অতিরদ্ধতব হই বলিলেন 

ব্রাহ্মণ বর প্রাথনী কব ॥ ৯1 মনন্তর কৃতী মুনি বিশ্বানর হষ্ট চিত্তে 

উখিত হইয়া বলিলেন । 'প্রভো । তি সব্বজ্ঞ ' তোমার কি অজ্ঞাত , 

আছে ? ১০ | তুমি সকলের অন্তরাক্মা ভগবান্ সব্বদাত| , আনাকে 

ঈশ্বব ব্যতিরিক্ অনা প্রার্থনা করাইতেছ কেন » ১৯১। সেই শুচি 

দেব মভেম্বর শুচিরুত বিশ্বানবেপ এই বাকা শ্রবণ করিয়। তাভার 

পশিত্রত। স্মরণ করিয়া বলিলেন ॥ ১। বালক বলিলেন । তুমি 

পরবত্র ভারা শুচিন্মিতাতে দর বে অভিলাৰ করিরধছ, অচিরে 

ভাহ1 নিংসংশয় সম্পন্ধ হইবে 1 ১৩1 ভে মহামতে 1 শুচিন্সিতার গর্ভে 

সব্বদেবপ্রিয়্ গৃহপতি নামে খাত তোমার পুত্র হইব । তোমা, 

কতৃক পঠিত এই পবিত্র অন্ভিলাধাষ্টক স্তোত্র শিবসন্সিধানে সংবৎসর 

ত্রিকাল পাঠ করিলে সর্ধ কামদারক হয় ॥ ১৫1 এই স্তোত্রপাঠ । 



বীরেশ্বরস্তোত্রম্। ২১ 

এততস্তোত্রস্ত পঠনং পৃত্রপৌত্রধনপ্রদম্ ৷ স্রবশাস্তিকরঞ্চাপি সব্ধ্পাপ- 

বিনাশনম্। সর্গাপবগসম্পন্ডেঃ কারণং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬ প্রাত- 

রুখার সুন্নাতে। লিঙ্গমভাচ্চ শাস্তবম্। অবং জপন্িদং স্তোত্রং অপুত্রঃ 

পুত্রবান ভবেৎ ॥*১৭ । বৈশাখে কান্তিকে মাসে বিশেষনিরনৈযুতিঃ | 
বঃ পঠগেৎ আ্সামসনয়ে স লভেৎ সকলং ফলম্ ॥ ১৮। কাত্তিকম্ত চ 

নাবন্ত প্রসাদাদহমবায়ঃ | তশ্র পুত্সবমেব্যাশি বস্তয়োজং পতিষ্যাতি।১৯। 

অভিলাধাঞ্টকমির১ ন দেঘং যন্ত কম্তচিং। গোপনীক্সং প্রযছ্টে? 

মভাবন্ধণাপ্রস্থতিকৃৎ॥ ২০। স্ষির। বা পুরুবেণাপি নিয়মার্টি- . 
সমিপৌ। অন্দংজপামিদং স্তোত্রং পুত্রদং নাও সংশয়ঃ | ইত্যপত্তদবৈ 

বালঃ সোষপি খিপ্রো গুহত্গতঃ ॥ ১১ 

উত্িি দল্পপুবাঁণে কাশীথণ্ডে অস্তিল'যাষ্টক: নম বীরেশ্বরন্ঞোত্রং, 

পুূজপোরর পন প্রণ, সর্ধশাস্তি কারক, সর্বপাপাবনাশন, ও সুখ 

“মাক্ষের কারণ । ইহাতে সংশর নাভ ॥ ১৭। 'প্রাতঃকালে উখ্িত 

হয়া সান পূর্বক শুস্তাীলঙ্গ অচ্চনা কবির বষব্যাপিরা এই স্তোত্র 

"' প(ঠ কারনে অপুত্র পুত্রবান ভয় ॥ ১৮ | বৈশাখ ৪ কাত্তিক নাসে 

[বশিষ্ঠা নরমথুক্ত ভইর। বে মান কালে ইহ। পাঠ করবে, সে সকল 

কল লাভ করে ॥১৯। কাণ্তিক ও মাঘ মাসের প্রসাদে তোমাব উক্ত 

এই স্তব বেপাঠ করিধে মামি তাহার পুত্র হইব | ০০1 এই অভি- 

লাষাুক স্তোত্র বাহারকে তাভাকে 'দবে না, ইহা বদ্ধ পুর্বাক গোপনে 

রাখিব্রে । হহ1| মহাবদ্ধাব প্রস্থ কাপক ॥7১। স্রাব পুরুষ নিয়ম 

পুর্বক শিবলিঙ্গ-সপ্লিধানে এক বতদস কাল পরিয়া এই স্তোত্র জপ 

"করিলে পুত্র লাভ করিবে ইহান্তে সংশয় নাই এই কথা বলিয়া 

বালক অন্তহিত হইলেন, ব্রাহ্গণও গ্ুভে গমন করিলেন ॥ ২১ ॥ 

উতি স্নদপুরাণে কাশীথণ্ডে অভিলাবাইউকস্তোত্র সমাপ্ত । 



বটুকভৈরবস্তবঃ | 
নত ্টবাচ।__কৈলাসশিখরাদীনং দেবাঁদবং জগদ্গুরুং | 

শঙ্করং পরিপপ্রচ্ছ পার্বতী পরন্েশ্ববং ॥ ১ 

শ্রীপার্বত্যবাচ। 
ভগবন্ সর্ববধশ্মঙ্ঞ সর্বশাস্ত্রাগমাপিষু। 
আপদুদ্ধারণজ্জন্ত্ং সর্বসিদ্বিপ্রদং নৃণাং | 
সর্ধেষাঞ্চের ভূতানাং হিতার্থ বাঞ্তিতং ময়া । 

, বিশেষতস্ত্ রাজ্ঞাং বৈ শাস্তিপুষ্টিপ্রসাধকং ॥ ৩. 

অঙ্গন্যা স-করন্াস-বীজন্যাস-নমন্বিতং | 

বন্ত মর্ভসি দেবেশ মম 'র্ষবিবদ্ধনং ॥ ৪ 

শ্রীভগবান্ুবাচ । 

শৃণু দেবি মহামন্ত্রমাপছুদ্ধারহেতুকং | 

সর্বঃথ প্রশমনং বিলি ॥ ৫ 

৪67 
+ 

০ শট শা শ 

কেলাসশখবরে মাসান, দেবদেব জগদগ্জর পরমেশ্বব শহরকে" 

পাব্ধতী জিজ্ঞাসা করিলেন । 

শ্বীপার্ধতী বলিলেন । 

হে সর্বধন্মুক্ম ভগবন। সমস্ত শাস্ত্র ও তগ্বাদতে নন্ুষ্যগণের 

সর্বসিদ্িদায়ক আপত্দ্ধাব মন্ব বিশেষতঃ, যাহা নৃপাতিগণের শাস্তি ও 

পুষ্টিসাধক, সর্ধপ্রাণার বঙ্গলের নিমিত্ত আমি তাহা শুনিতে বাগ 

করি। হে দেবদেব' অঙ্গন্যাস, করন্তান ও নীজন্যাস সহ আনান 

'আনন্দবদ্ধন সেই মন্ত্র বলুন । ৪ 

শ্রভগবান্ বলিলেন । হে দেবি! আপছুদ্ধারের নিদান স্বরূপ এই 

মহামন্ত্ শ্রবণ কর। ইহা! সর্বহ্ঃথপ্রশমক এবং সর্বশক্রসংহারক ॥৫ . 



ব্2। ২৩ 

'অপন্মাবাদিরোগ।ণাং জরাদীনাং বিশেষতঃ । 

নাশনং স্মতিমাত্রেণ মন্ত্ররাজমিমং প্রিরে ॥ ৬ 

গ্রহ-রাজভয়ানাঞ্চ নাশনং স্থখবদ্ধনং | 

ক্নেহাদবক্ষ্যামি তে মন্ত্র সর্বসারমিমং পরিয়ে ॥ ৭ 
প্রণথ্ং পূর্বমুচ্চাধ্য দেবী প্রণবমুদ্ধরেৎ। 

বটুকায়েতি নৈ পশ্চাদাপদুদ্ধারণাঁয় চ ॥ ৮ 
, কুর্দম্₹ং ততঃ পশ্চাদ্-বটুকার় পুনঃ ক্ষিপেৎ। 

দেবাপ্রণবমুদ্ধ তা মন্ত্রোদ্ধারমিমং প্রিয় ॥ ১০ 

মন্তোদ্ধারমিমং দেবি ভ্রেলোকাস্তাতিছ্বলভং | 

অপ্রকা শ্তামিমুং মন্ত্ং সব্বশক্তি-সমন্থিতং ॥ ১১ 

স্মরণাদেব মন্ত্রশ্ ভূতপ্রেতপিশাচকাঃ । 

বিদ্রবন্তি ভয়ার্তী বৈ কালরুদ্রাদিব প্রজাঃ ॥ ১৩ 

হে প্রিয়ে। এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র স্ররণমাত্র অপস্মারাদি লোগ, 

বিশেষতঃ জ্বরাদি বোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৬ 

হে প্রিয়ে! গ্রহনাশক, রাজভরনাঁশক, স্থখবদ্ধন এই সব্বশ্রেষ্ঠ 

মন্ত্র শ্নেচবশতঃ তোমাকে বলিতেছি ॥ ৭ 

হে প্রিরে। প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া দেবীবাজ উচ্চারণ 

কন্বিবে, অনন্তর, বটুকায়্ ও আপছুদ্ধারণায় বলিবে, তদনস্তর ছুইবার 

কুরুকুরু বলিয়া পশ্চাত বটুকাক্ম বলিবে ; তাহার পর দেববাজ বলিবে; 

এইরূপে মন্ত্রোদ্ধাব করবে । অর্থাৎ ও হী বটুকায় আপছুদ্ধারণার 

কুরু কুরু বটুকায় হাঁ । হে দেবি! এই মন্ত্রোদ্ধার ত্রিলোক্যে অতি 

ভুলভ | এই মন্ত্র অপ্রকাশ্ঠ ও সর্বশক্তি-সমন্বিত বলিয়া জানিবে ॥ ১১ 

এই মন্ত্র ম্মরণমাত্র ভূত, প্রেত, পিশাচগণ ভয়ার্ত হইয়া! বেরূপ 

মহাকালভয়ে সর্বজন পলায়ন করে, তদ্রুপ পলায়ন করে ॥ ১২ 



টি [স্তাব্ররত্বমালা । 

দ্ধ 

পঠেদ বা পাঠরেদ্ বাপি পুজযনেদ বাপি পুস্তকং 

নাগ্রিচৌবন্তররর্ধাপি গ্রভরাজভ্ঞ্নং তথা ॥ ১৩ 

ন চ নারীভয়ন্তন্ত সর্বত্র স্থখবান্ ভবেৎ। 
আবুবারোগ্যমৈশ্ব্যাং পৃন্রেপৌন্রা দিসম্পদ: | 

বস্তি সততং তন্ত পুস্তকস্াপি পুজনাহ ॥.১৪ 

শ্রীপার্বত্যুবাচ। 

ধ এষ ভৈরবে। নাম আপদ্ুদ্ধারকে! মত: | 

স্বা চ কথিতে৷ দেব তৈরবঃ কল্পউত্তন: ॥ ১৫ 

হল্ত নামসহভক্সাণি অধুতান্ব্ব,দানি চ। 

সাপনু্ধ ত্য তেবাং বৈ নানাষ্টশতকত বদ ॥ ১৩ 

৭স্ত সন্কীর্ভয়েদেতৎ সব্বষ্টনিবহণং । 

সব্বান কামানবাপ্পোতি সাধক: সিদ্দিমেবচ ॥ ১৭ 

বাঁদ কেহ উচ্চ। পাঠ করে বা পান্ত কবার পা পুস্তক পুজী করে 
চাহ] ঠউলে অগ্রিভর, চোৌরভর, গ্রহভর, রাজভয় ও মারীভন্ন থাকে 

না, সে লাক সব্ব্ সুথবান হয় । পুস্তকের পুজ। করিলে, আঘু; 

আবোগা, এশ্বগা, পুত্রপৌত্রাদি সম্পব তত লাভ জ্ইগ্না থাকে ॥১৩।১৪ 

আপাব্বতী বলিলেন-__-এই যে ভৈবব আপছদ্ধারক বলিরা জ্ঞা- 

জেন, এবং আপনিও নে ভৈরবকে উত্তম কঙ্গঈ বলিরাছেন 

তাহার মহ্ম্থ অযুত ও অর্ববদ নামেন সার সংগ্রহ করিত্না আগাকে 

অষ্টোত্বর-শতনাম বলুন ॥ ১৬ | 

বিনি সব্ধৃচুষ্টবিনাশন এই ভৈরব নাম কীর্তন করেন তিনি সর্ব্- 

বাঞ্চিত পাত করেন, এবং সাধক নিদ্ধিলাভ করেন ॥ ১৭ 

চে 



বটুকভৈরবস্তবঃ | ২৫ 

ঈশ্বর উবাচ । | 

“৭ দেবি প্রবক্ষ্যামি ভৈরবন্ত মহাজ্মনঃ ! 

হারতে নামাইশতমুত্তমং ॥ ১৮ 

সব্বপাপহরং পুণ্যং সব্বাপদবিনিব।পক* | 

সর্কৃকামার্থদং দেব নাধকানাং সখাবহং ॥ ১৯ 

'দভাঙ্গন্তাসকণৈ৭ পব্নং প্ণ্যাৎ সমাহিত: 
ভৈখধ্ব* মুপ্সি বিশ গলাপুত ভাঘদশনং ॥ ১০ 

অক্সোভ 'জাশরহু মালা বদনে ভাক্দশনহ | 

ক্ষত্রপং কণয়োর্মধো ক্ষেত্রপালং জা'দ গ্রসেত ॥ ৯. 

(ক্ষত্রাথাং নবভিদেশে ভু কটাযাং সব্ধাঘনাশনত | 

ভ্রিনেত্রমুক্ষোধিষ্তান্ত জজ্বয়ো রক্তপাঁণিধং । 

পাদযোদেবিদেবেশং সব্বাঙ্গে বটুকহ মাসেহ ॥ ২ 

5 সী শি পাশ ৩ শিপ পাশিশ শি সা শিত শশা শী স্ 

শ্রা্ঈপ্থব বপিনেন ! হে দেখি 1 আপদ্রদ্ধারক দভাত্স। ভৈরবে 

' অগ্টোতব শত নাম বণিব শুন।১৮ হে দেবি) ইজ| সব্বপাপঙ্গারক 

পবিত্র, সর্ব আপদ নিবারক, সর্ধকামার্থদায়ক এবং সাধকের ভুখ- 

জনক ৷ ১৯ 

প্রথমে সমাহিত হই! দেহে অগ্গন্তাস কবিবে । মস্তকে ভেরবুকে 

নাস করিয়া (নন্তকে হন্ত দিয় ভৈরবায় নমঃ বলিবে ) ললাটে 

তামদশনকে ন্যাস কারবে (কপালে হস্ত দিয়া ভীনদশনাধ নম: 

বলিকে)। চক্ষুদ্ব্নে ভূতাশ্রর স্কাস করিয়া, মুখে তাক্ষদরশনকে হ্যাস 

'*করিবে। করণদ্বয়ে ক্ষেত্রপ, হৃদয়ে ক্ষেত্রপাল, নাভিদেশে ক্ষেত্রাক্ষ, 

কটিতে সর্বাঘনাশন, উরু্বয়ে ত্রিনেত্র, জঙ্ঘাত্বয়ে রন্তপাণিক, পদন্বরে 

দেবদেবেশ ন্যাম করির! সর্ধাঙ্গে বটুককে ম্তাস করিণে ( বর্বাজে 



২৬ স্তোত্ররত্বমাল। ৷ 

এবং হ্টাসবিধিং কন! তদনন্তরমুত্তনং । 

পঠেদেকমনাঃ স্তোত্রং নামাষ্টশ তসংজ্ঞকং ॥ ৯ ৩ 

নানষ্শতকন্তাগ্ত ছন্দোহনুষ্ট, বুর্দীৃতং। 

বুদারণ্যাকে! নাম খধিশ্চ পরিকীন্তিত? ॥ ₹৪ 

'দেবত। কথিতা চাশ্ত সন্িরটুকতৈরবহ | 
সর্বাকামার্থসিদ্ধার্থে বিনিদ্বোগঃ প্রকীত্তিতহ ॥ ১৫ 

ভৈরবে ভূতনাথশ্চ ভূতাত্মা! ভূতভাবনঃ | 

ক্ষেত্রদ: ক্ষেত্রপাল্চ ক্ষেত্রন্রঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট ॥ ২৬ 

শ্মশীনবাসী নাংসাখা খপপরাশা মখান্তরুৎ । 

রক্তপঃ প্রাণপঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধসেবিতঃ ॥ ১৭ 

করাল; কালশমন? কলাকাষ্ঠাতনুঃ কবি; । 

ত্রিনেত্রো বহুনেত্রশ্চ তথা পিঙ্গললোচনঃ ॥ ২৮ 

শলপাণিঃ খড়গপাণিঃ কঙ্কালী ধূ্লোচনঃ | 

ভীরভৈরবো-ভীরু-ভূতিপো-বোগিনীপত্তিঃ ॥ ১৮ 

ধনদো ধনহারী চ ধনপঃ প্রতিভাববান্। 

নাগহারো নাগকেশো-ব্োনকেশঃ কপালত্ৃৎ ॥ ৩০ 

কালঃ কপালমালী চ কমনীয়; কলানিধিঃ ! 

ভ্রিলোচনো - -হবলন্নেত্র জিশিখী চ ত্রিলোকপাখ ॥ ৩১ 
শশা পপ আপাপ্পা শাল শপ পাপ পল শিস 

নত দিয় বটুকায় নমঃ বলিবে )। এইরূপে ন্যাসকাধা কারিম টি 

একাগ্রাচত্তে উৎকৃষ্ট অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্র পাঠ কারবে ॥ ২ 

এই অষ্টোত্তর শতনামের অনুষ্ট প.ছন্দ,উত্ত হইয়াছে । ইহার রন 

আরণ্যক কীন্তিত হইয়াছেন এবং ইহার দেবতা পণ্ডিতগণ কতক» 

বটুকজৈরব কথিত হইয়াছেন। সব্বকামার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত ইহার 

প্রয়োগ । ২৪ 1 ২৫ 



বটুকভৈরবন্তবঃ | ১৭ 

ত্রিবুত্তনয়নোডিস্তঃ শাস্তঃ শান্তজনপ্রিয়। £ 

বটুকো৷ বটুকেশশ্চ খট)াজবরধারকঃ ॥ ৩২ 
ভূতাধ্ক্ষঃ পশুপতি-ভিক্ষুকঃ পরিচারকঃ 
ূর্তো শদিগঘরঃ সৌরি-্ছরিণঃ পাগুলোচনঃ॥ ৩৩ 

প্রশ্ান্তঃ শাস্তিদঃ শুদ্ধ: শঙ্করপ্রিয়বান্ধবঃ । 

অষ্টৃস্টিনিধীশস্চ জ্ঞানচ্ষুস্তমোমরঃ ॥ ৩৪ 

মষ্টাধথারঃ কল।ধারঃ সর্পবুক শশিশেখরঃ । 

ভূধরো৷ ভূধরাধীশো।-ভূপতিভূ ধিরাত্মকঃ ॥ ৩৫ 

কঙ্কালধারী মুগ্ডী চ নাগবজ্ঞোপবীতবান। 

জ্ত্তণোমোহূনঃ স্ত্তী মারণঃ ক্ষোভণন্তথা ॥ ৩৬ 
শুনধনীলাপ্গন প্রথ্যদেহো মুণ্ড(বভূষি তঃ । 

বলিভুগ্বলিভূতাস্মা কামী কামপরা ক্রম? ॥ ৩7 
সব্বাপত্তারকো-ছুর্গো ছষ্টভূত-নিষেবিতঃ । 

কালী কলানিধিঃ কাস্তঃ কামিনীবশকৃদ্বণী | 

সর্ববসিদ্ধি প্রদোবৈষ্ঠঃ প্রভবিষুঃ প্রাববান্ ॥ ৩৮ 
মষ্টোত্তরশতং নাম ভৈরবস্ত মহাত্মনঃ | 

ময় তে কথিতং দেবি বহস্তং ্মব্বকামরং ॥ 2৯ 

ব হদং পঠতি স্তোত্রং নামা্টশতমুত্তনং | 

ন তশ্ত দুরিতং কিঞ্চিন্ন রোগেভ্যে! ভয়ং তথা ॥ ৪০ 

ভৈরব ভূতনাথ প্রভৃতি হইতে প্রভাববান্ অবধি অষ্টোত্তবশতনাম॥৩৮ 

হেদেবি।! আমি তোমাকে গোপনীর এবং সর্বকামপ্রদ মহাত্মা 
ভৈরবের এই আষ্টোত্ত্শতনাম বলিলাম ॥ ৩৯ 

যে এই অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্র পাঠ করে তাহার কোন পাপ 
থাকে না অথবা রৌগভয় থাকে না ॥ ৪০ 



১৮ স্তোতরতবমালা । 

ন শক্রভ্যো ভয়ং কিঞ্চিৎ প্রাপ্পোতি মানবঃ কচিত। 

পাঁতকানাং ভয়ং নৈব পঠেৎ স্তোত্র-মনন্যবাঃ ॥ 9১ 

মারীভর়ে রীজভয়ে তথ! চৌরাগ্সিজে ভনে | 

ইতৎপাঁভিকে মহাঘোরে তথা চঃস্বপ্নদর্শনে ॥ ৪- 

বন্ধনে চ মহাঘোরে পঠেৎ স্তে।ত্রমনন্যধীঃ ; 

সর্ষে প্রশমনং ঘাস্তি ভ্নাদ ভৈরবকীর্তনাতৎ ॥ ৪৩ 

একাদশ সভ্শন্ত পুরশ্চরণমুচ্যতে ॥ ৪5 

ত্রিসন্ধ্যং ঘঃ পঠেদেবি সংবৎসরম তক্জিভঃ 

স সিদ্ধিং প্রাপ্ধ য়ািষ্টাং ছুল'ভামপি মানব ॥ ৪৫ 

ষণ্মাসান্ ভূমিকামস্ত্ স্তোত্রং জপ্তাখিলাং মশীং | 

রাজ। শক্রবিনাশায় জপেন্সাসাষ্টকং পুনঃ ॥ ৪৬ 

বাত্রৌ পাবত্রয়ঞ্চেব নাশয়ত্যেব শাত্রবান | 

জপেন্মাসত্রয়ং রাত্র বাজানং বশমানয়েৎ ॥ ৪৭ 

নানবের কোথায়ও কোন শক্রভয় থাকে না কিংবা পাঁতকের 
ভয় থাকে না, একা গ্রচিত্তে এই স্তব পাঠ করিবে । মারীভষে. বাজ- 

ভয়ে, চৌর ও অগ্নিভক্বে, মহাঘোর উৎপাতে, দুদন্বপ্ন দশনে, ভয়ঙ্কর 

বন্ধনে অনন্তচিত্তে এই স্তব পাঠ করিবে । এ সমস্ত ভৈবব কালে 

ভয়ে উপশম হয় ॥ ৪৩ 

এগার হাজার বাব এই মন্্বজপ করিলে পুরশ্চরশ হয় । হে দেবি | 

যে বাক্তি সংবংসর একা গ্রমনে ত্রিসন্ধা! এই স্তব পাঠ করে সে লোক 

ঢুলভ অভীষ্ট সিছি'লাভ কবে ॥ ৪৫ 

ভূমিকামী বাক্ত ছর মাস এই মন্ত্র জপ করিলে ভূমি লাভ করে। 
রাজা শত্রু বিনাশের নিঘিত্ত ইহা আট মাস জপ করিবেন । রাত্রিতে 

তিন বার পাঠ করিলে শত্রু নাশ হয় । যেরাত্রিতে তিন মাস কাল 



বটুকতৈরবস্তবঃ | ২৯, 

ধনার্থী চ স্থতাথী চ দাঁরার্থী যস্ত নানবঃ | 

পঠেদ বারত্রয়ং যদ্বা বারমেকং তথা নিশি ! ৪৮ 

ধনং পুত্রাংস্তথা দ্রান প্রাণ ষাম্াত্র সংশয়ঃ 

বোগী রোগ্রাৎ প্রমুচ্যেত বন্ধ! মুচ্যেত বন্ধনাত ॥ ৪৯ 

হাতে ভয়াঙ প্রগুচোত দেবি সত্যং ন সংশয় | 

[ন্নান্সদীহতে কামাং-স্তাংস্তানাপ্পোতি নিশ্চিতং ॥ ৫০ 

'অপ্রকশ্রামিদং গুহাং ন দেয়ং বঙ্গ কম্তাচিৎ। 

,সতরুলীনা শাস্তায় খজবে দন্তবঞ্জিতে ॥ ৫১ 

দগ্ভাৎ প্োব্রমিদং পুণ্যং সর্বকামফলপ্রদং । 

পা।নং বঙ্গযামি ছেবশ্ত নথ। ধ্যাত! পের? 1 ৫০ 

শুদ্বস্টিকসঙ্কাশং সভ্আদিতাবচ্চপং ! 

অষ্বাভং হিএিনয়নং চতুর্ববাহুং দ্বিবাতকং ॥ ৫৩ 

ভুজঙ্গমেথলং দেবমগ্রিবর্শিরোরতং | 

গম্ঘবং কমারীশং বটুকাখ্যং হহাবলং ॥ ৫3 

০ 

,ঞ পাঠ কবে, সে খাঙ্গাকে বশীভূত করিতে পারে । ধনারথী, পত্রাথী 
'এবং পত্বীপ্রার্থী মন্তব্য বাত্রিতে তিনবার অথবা । একবার পাঁঠ কবিলে 

নিঃসন্দেহ ধন প্রত ব পত্ৰী লাভ কবে। রোগী রোগ মুক্ত হয় এবং 

নদ্ধ বন্ধন নুন্ত হয় । ৪৬। ৪৭। ৪৮ ৪৯। 

ভীত ভয় হইতে মুক্ত তয়। হে দেবি। হতাতে সংখর নাউ । 

নে বে কামনা অভিলাষ কনে সে নিশ্চ্ন "সই সমস্ত লাভ করে । ৫০ 

এই গোপনীয় মন্ত্র অপ্রকাশ্ত | বাহাকে তাহাকে ইহা! 'বলিবে না। 

নৎকুলীন, শান্ত, সরল, নিরহঙ্গার ব্যক্তিকে এই পবিত্র সর্বকামফল- 

প্রদ মন্ত্র বলিবে। হে দেবি! দেবতার ধ্যানও বলিতেছি যাহ! পাঠ 

করিয়া স্তোত্র পাঠ করিবে । শুদ্ধ স্কটিক তুল্য সহত্রস্থ্ধ্য তুল্য ধাহার 



৩০ ্ স্তোত্ররত্বমাল। । 

খটাঙ্গ-মসিপাশঞ্ শূলঞ্চেব তথা পুনঃ । 

ঢমরুঞ্চ কপালঞ্চ বরদং তুজগং তথা ॥ ৫৫ 

নীলঙ্রীমৃতসঙ্কাশং নীলাগ্রন চয় প্রভং | 

দং্টাকরালবদনং নুপুরাঙ্গদসন্ধুলং ॥ ৫৬ 
আত্মবর্ণসমোপেত-সারমের-সমন্বিতং | 

ধ্যাত্ব। জপেত সুসংহ্ট: সর্বান, কামানবাপ্প,মাত ॥ ৫৭ 

এতচ্ছ বা ততো দেবী নামাইশতমুত্তমং | 

ভৈরবায় প্রগ্ঠাভূৎ স্বরঞৈব মহেস্বরী ॥ ৫৮ 

উা শ্রীরুদ্রযামলে আপদদ্ধাবকলে উমামহেখরসংবাদে 

বটুকভৈরবন্তবরাজঃ সমাপ্ত । 

'অষ্টবাহু, চতুব্াহ অথবা [দ্বাহু | ত্রিনয়ন, সপের মেখলাধার। 

অগ্নির স্তায় কেশজালদগন্থব, কুমারীগণেব অধিপতি, মহাবল, বটুক- 
ভৈবব। খটাঙ্গ অপি, নাগপাশ ত্রিশূল ডমরু কপাল বর ও সপ 

পারণকারী, নাল মেধের ন্যান বর্ণ, নীল কজ্জল বাশির স্তায় প্রভা, 

মুখে ভয়ানক দস্ত এবং নুপুর ও অঙ্গদে ভূষিত । নিজের ন্যায় বর্ণ- 

বিশিষ্ট নিকটস্থিত কুকুবগণে বেষ্টিত। প্রফুল্পচিত্তে এই ধ্যান করিয়!] 
জপ করিলে সে মানব সব্ব কামনা লাভ করে ॥ ৫৭ 

অনন্তর দেবী মহেশ্ববা এই উৎকৃষ্ট অষ্টোতর শত নাম স্তোত্র 

শুনিয়া স্বয়ং. ভৈরবের উপর সন্তুষ্ট হইলেন ॥ ৫৮ 

ইতি শ্রীরুদ্রধামলে আপদুদ্ধারকল্পে উমামহেশরসংবাদে 
বটুকতৈরবস্তবরাজ সম!প্ত। 

১৪ 
স্পপিসসপ ই অসি 

হু 



ভীন্মকৃত-কৃষ্ণস্তবঃ 

ইতি মতিরুপকল্পিত৷ বিতৃষ্ণণ ভগবতি সাত্বতপুঙ্গবে বিভুষ্নি । 

স্বসুখমুপগতে কচিদধহর্ূং প্রকৃতিমুপেধুবি যদ্ভবপ্রবাহঃ ॥ ১ 

ভিভ্ুবনকমনং তমালবর্ণং রবিকরগে।রবরাম্বরং দধানে 

বপুরলককুলাবৃতাননান্জং বিজরসখে রৃতিরস্ত মেহনবদ্া। ॥ ২ 

বধ তুরগরহজাবিধুত্রবিঘকৃ-কচলুলিত-শ্রমবাধ্যলঙ্্তান্তে । 

নন নিশিতসরৈবিভিগ্ঘমান ত্বচিবিলসৎকবচেস্ত কৃষ্ণ আত্মা, 

সপদি সখিবচো নিশম্য মধ্যে নিজপরয়োব্বলয়ো৷ রথং নিবে& 

স্কিতবতি পধসৈনিকায়ুরক্ষা হ্বৃতবতি পার্থসথে রতির্মমাস্ত ॥ ৪ 

( শ্রীভীম্ম বললেন ) িনি স্বীর আত্মীনন্দে অনস্থিত ভরা ও 

সৃষ্টি প্রবাহজনযিত্রী প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়াছেন, যিনি সববৈশবর্ম- 

সম্পন্ন, মহত্তম এবং যদুকুলশ্রেষ্ঠ সেই শ্রীকুষ্ণে আমার কামনা- 
রহিত চিত্ত ন্যস্ত হউক | ১ 

বিনি ত্রিভুবন-ন্থন্দর তমাল তুল্য নীলবর্ণ, রবিকিরণসদৃশ পীত 
বসন পরিহিত এবং কুস্তলঙ্গালাবৃত সুখপদ্মশোভিত রুচির দেহধারী, 
সেই পাথসথাতে আমার ফলক।মনা শুন্য রতি হউক ॥ ২ 

রণস্থলে অশ্বখুররজোতে ধাহাঁর ধূসরবর্ণ কেশজল ইতস্তত: 

বিক্ষিপ্ত হইয়া বদনকমলে বিন্দু বিন্দু ঘর্দ্জীল উৎপাদন করিয়াছিল, 
সেই রুচির বদন কমল ধারী এবং আমার তীক্ষশরে বিক্ষত দেহ ও 

উজ্জ্বল কবচ ধারী রুষ্ণে আমার আত্ম! স্কিত হউক ॥ ৩ 

যিনি সথা অজ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বকীক্প ও 

পরকীয় সৈন্য মধ্যে র্থ স্থাপন করত অবস্থিত হইয়া দৃষ্টি দ্বারাই যেন 



৩০ স্তোত্ররত্বমালা | 

খটা গগ-মসিপাশঞ্চ শূলক্চৈব তথা পুনঃ । 
, ঢমরুঞ্চ কপালঞ্, বরদং ভূজগং তথা ॥ ৫৫ 

নীলজীমুতসঙ্কাশং নীলাঞ্জন চয় প্রভং | 

দংস্্রীকরালবদনং নৃপুরাঙ্গদ সন্কুলং॥ ৫৬ 

আত্মবর্ণসনোপেত-সারমেয়-সমন্থিতং ৷ 

ধ্যাত্বা জপেং সু সংহৃ্রঃ সর্ধবান, কামানবাপ্র,যাৎ ॥ ৫৭ 

এতচ্ছবত্বা ততো দেবী নামাষ্টশতমুত্বমং | 

ভৈরবায় প্রহষ্টাভূৎ স্বরখৈব মহেশ্বরী ॥ ৫৮ 

উাতি স্রীরদ্রযামলে আপগদ্ধারকল্পে উম[মহেগরসংবাদে 

বটকভৈরবন্তবরাজঃ সমাপ্ত | 

অষ্টবাহু, চত্ুব্বান্ু অথবা [দ্ববাহু । ত্রিনয়ন, সপের মেখলাধারী 

অগ্ির গ্তায় কেশজাল,দিগন্বর, কুমারীগণের অধিপতি, মহাঁবল, বটুক- 

ভৈরব । খটাগ অসি, নাগপাশ ত্রিশূল ডমরু কপাল বর ও সপ 

ধারণকারী, নাল মেঘের ন্যায় বর্ণ, নীল কজ্জবল রাশির স্তান্ন প্রভ।, 

মুখে ভয়ানক দন্ত এবং নূপুর ও অঙ্গদে ভূষিত । নিজের ন্যায় বর্ণ- 

বিশিষ্ট নিকটস্থিত কুক্ুরগণে বেষ্টিত। প্রফুল্লচিত্তে এই ধ্যান কবিয়৷ 
জপ করিলে সে মানব সর্ব কামনা লাভ করে ॥ ৫৭ 

অনস্তর দেবী মহেশ্বরা এই উত্কৃই অষ্টোত্তর শত নাম স্তোত্র 

শুনিয়া স্বয়ং. ভৈরবের উপব সন্তুষ্ট হইলেন ॥ ৫৮ 

ইতি ্রীরুদ্রধামলে আপছদ্ধারকল্পে উমামহেখরসংবাদে 
বটুকভৈরবস্তবরাজ্র সম'প্ত। 



ভীম্মকৃত-কৃষ্ণস্তবঃ ৷ 

ইতি মতিরুপকল্পিতা৷ বিতৃষ্ণা ভগবতি সাত্বতপুগবে বিভূষ্নি । 
্বন্থুথমুপগতে কুচি্ি্ 'ং প্ররৃতিমুপেুষি যন্তবপ্রবাহঃ ॥ ১ 

ভিভুবনকৃষ্মনং তমালবর্ণং রবিকরগৌববরাম্থরং দধানে 

বপুরলককুলাবৃতাননাব্জং বিজয়লখে রতিরস্ত মেইনবগ্া ॥ ২ 

যৃধিতুরগরভজাবিধূত্রবক্-কচলুলিত-শ্রমবাধ্যলঙ্কৃতান্তে | । 

মন নিশি তসরৈবিভিগ্যমান ত্বচিবিলসৎকবচেহস্ত কৃ আত্মা 

সপদি সথিবচো নিশম্য নধ্যে নিজপরয়োর্বলয়ো রথং নিবেশ্ত 

স্কিতবতি পবসৈনিকারুরক্ষা হৃতবতি পার্থলখে রতির্মমাস্ত ॥ ৪ 

( শ্রীভীম্ম বললেন ) ধিনি স্বীয় আয্মানন্দে অবস্থিত ভটয়াও 

ষ্টিপ্রবাহজনগিত্রী প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়াছেন, ফিনি সর্বৈ্বধ- 
সম্পন্ন, মহন্তম এবং যদ্ৃকুলশ্রেন্ট সেই শ্রীকূঞ্ধে আমার কামনা- 

রহিত চিত্ত ন্যস্ত হউক ॥ ১ 

বিনি ত্রিভুবন-ন্থন্দর তমাল তুল্য নীলবর্ণ, রবিকিরণসদৃশ পীত 
বসন পরিহিত এবং কুস্তলজালাবৃত মুখপদ্মশোভিত রুচির দেহধারী, 

সেই পার্থসথাতে আমার ফলকামনা শূন্ত রতি ভউক ॥ ২ 

রণস্থলে অশ্বখুররজোতে বাহার ধূসরবর্ণ কেশজাল ইতম্ততঃ 

বিক্ষিপ্ত হইয়! বদনকমলে বিন্দু বিন্দু ঘর্শ্জাল উৎপাদন করিয়াছিল, 
সেই রুচির বদন কমল ধারী এবং আমার তীক্ষশরে বিক্ষত দেহ ও 

উজ্জ্বল কবচ ধারী কৃষ্ণে আমার আত্ম! স্থিত হউক ॥ ৩ 

ধিনি সথ! অজ্ঞুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বকীয় ও 

পরকীয় সৈন্য মধ্যে রথ স্থাপন করত অবস্থিত হইয়া দৃষ্টি দ্বারাই যেন 



৯ স্তোহেরতমালা । 

বাবহিতপৃতনামুখং নিরীক্ষ্য স্বজনবধাদ্বিমুখন্ত দোববুদ্ধ্যা । 

কুমতিম্হরদাত্ববিদ্ভয়া ব্চরণরতিঃ পরমন্ত মেহস্তব তন্ত ॥৫ 

স্বনিগমমপহায় মত গ্রতিজ্ঞ। মুতমধিকর্ত মবপ্রুতো রথস্থঃ | 

পতরথচরণোহ ভাষাচ্চলদগুহরিবিব হস্তমিভং গতোত্তরীরঃ ॥ ৬ 

শিতবিশিখততো বিশার্ণদংশঃ ক্ষতজপরিপ্লীত আততায়িনো মে 

'প্রসভমভিমসার নদবধার্থং স ভবতু মে ভগবান, গতি, কুন্দঃ ॥ ৭ 

বিজয়রথকুটন্ঘ আত্তত্োত্রে ধৃতহররশ্মিনি তচ্ছিয়েক্ষণীয়ে | 

ভগনতি বৃতিবস্ত্ মে নুনুধোর্যমিহ নিরীক্ষা হতাগতাঃ স্বর পন্ ॥৮ 

নোর 'আঘু ভরণ করিয়াভিলেন সেই পার্থসখাতে ম্মামার 

নতি অচঞ্চল হউক ॥ ৪ 

অজ্জন 1বপক্ষুসৈনাগণের অগ্রভ।গে আতীকগণকে দেখিরা দোষ- 

বোধে স্বজনবধে বিমুখ হইলে যে কৃষ্ণ অধাজ্মবিগ্ভা উপদেশ দ্বার! 

অঙ্জানের কুমুতি দর করিরাছিলেন সেই পরদেশ্বর কষ্চেব চরণে 

আমার মতি ভউক ॥ ৫ 

যিনি আমার প্রতিজ্ঞা সতা ও অধিক করিবার নিমিত্ত নিজেব 

নিগম গ্রতিচ্ঞা বিস্ৃত হইয়া, রথ হইতে লম্ফন পুব্বক চক্র ধারণ 

নিয়া ভস্তীবধোদ্যত সিংহের ন্যান্ন মদভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন, 

ধাহার ত্বরিত গমনে পৃথিবা কম্পিত হইয়াছিল এবং দ্রুতগমনে 

বাহার উত্তরীয় বস্ত্র স্থালিত হইপ্লাছিল : পরে আততায়ী আমি আমার 

স্ুতাক্ষ শবে আহত, বক্তীক্ত দেহও ছিন্ন-কবচ হইয়া যিনি আমার 

বধের নিমিত্ত ধাবিত হই়াছিলেন, সেই ভগবান মুকুন্দ আমার গতি 

হউন্ ॥৬1 ৭ ॥ 

যুদ্ধক্ষেত্রে, মৃত্যু সময়ে বাহাকে নিরীক্ষণ করিম! সৈগ্তগণ সারপ্য 

মুক্রিলা্ত করিয়াছেন, সেই এক হস্তে অশ্ববর্না ও অপর হস্তে 



ভীম্মকৃত-কৃষ্ণম্তবঃ। ৩৩ 

ললিতগতিবিলাসবস্তৃহাস প্রণয়নিরীক্ষণকল্পিতোরুমানাঃ। 
কৃতমন্কৃতবত্য উন্মদান্ধাঃ প্ররৃতিমগন, কিল যস্ত গোপবধ্ব2 ॥ ৯ 

মুনিগণনৃপবধ্যসফ্কুলেংতঃ-সদসি বুধিষ্টিররাজন্য় এষাম্ 
অহ্ণমুপপেদ, ঈক্ষণীয়ো মম দূৃশি গোচর এষ আবিরাস্মা! ॥ ১০ 

ভমিমমহূমজং শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্ ৷ 

প্রতিদ্ূশমিন নৈকধার্কমেকং সমধিগতোহস্মিবিধৃতভেদমোহঃ ॥১১ 

উতি শ্রীমস্ভাগবতে ভীক্মকুত-কৃষ্ণস্তব; সমাপ্ত2। 

বেত্রদণ্ড (চাবুক ) ধারণ করিয়া! অর্জুন-রথে সারধিরূপে শোভমান 
ভগবান রুষ্েে এই মৃত্যুকীলে আমান মতি ন্যস্ত হউক ॥ ৮ 

ললিতগতি, মধুরহান্ত, বিলাস এবং প্রণয়-নিরীক্ষণাদিদ্বারা বদ্ধিত 
গুরুমান সুতরাং মদবিহ্বল হইয়া গোপবধূগণ ধাহার গোবদ্ধন- 

ধারণাদি লীলার অন্ুকরণ করিয়৷ সারূপ্য মুক্তি প্রাপ্ত হইয়/ছিল 

আমারও মৃত্যু সময়ে সেই ভপবানে মতি হউক ॥ ৯ 

মুনিগণ এবং নুপতিপ্রবর-পরিব্যাপ্ত যুধিষ্ঠিরের রাজস্থয় যঙ্জে 

'সভামধ্যে যিনি স্বজনের দশনীয় হইয়া পুজোপহার গ্রহণ করিয়া 
' ছিলেন, সেই এই পরমাস্মা! মৃত্যুকালে আমার চক্ষুর গোচরে বিরাঁজিত 
হুইয়াছেন ॥ ১০ 

প্রতিলোকেব দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীয়মান এক নৃর্যের 

ন্যাক্স স্বয়ংনিশ্মিত জীবের প্রতি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত জন্মরহিত এই বিষ্ণুকে 

ভেদমোহহীন হইয়া আমি প্রাপ্ত হইলাম ॥ ১১ 

. ইতি ভীম্মকৃত-কুক্স্তব সমাপ্ত । 



অথ বিষ্ুসহত্রনামারস্তঃ। 
যন্ত ম্মরণমাত্রেণ জন্মসংসারবন্ধনা২/ বিমুচ্যতে নমস্তট্মৈ 

বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ॥ ১। নমঃ সমস্ততৃতানামাদিভূতায় ভূভূতে | 

অনেকরূপরূপায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ॥ ২। রি 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

প্রত্বা ধম্্ানশেষেণ পাবনানি চ সর্বশঃ। যুধিষ্ঠিরঃ শাস্তনবং 

ববাভাভাষত 1 ১) ষৃধিষ্টিরউবাচ। কিমেকং দৈবতং লোকে 

কম্বাপোকং পরায়ণম্। স্ববস্তঃ কং কমর্চন্তঃ প্রাপ্রযর্মীনবাঃ 

শুভম্ ॥১ কো ধর্মঃ সর্বধন্মীণাং ভবতঃ পরমোমতঃ। কিং জপ- 

নুচ্যতে জন্ত-্ন্মসংসারবন্ধনাৎ ॥ ৩। ভীম্মউবাচ। জগৎ্রতুং 

দেবদেবমনন্তং পুরুষোত্তমম্। স্ববন্নামসহস্রেণ পুরুষঃ সততোখিতঃ ॥ ৪ 

তমেব চার্চরন্িত্যং ভক্ত্যা পুরুষমব্যয়ম্ । ধ্যায়ন্ স্তবন্নম স্তবনমন্তংশ্চ যজমান 

_. খাহার ম্মবণ মাত্র জীব জন্ম ও সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয 
সেই সর্ধবপ্রভু বিষ্ণুকে নমস্কার করি ॥ ১। সমস্ত প্রাণিগণের আদীভূত 

বনুরূপ প্রভাবশালী বিষু্কে নমস্কার করি ॥ ২ বৈশম্পায়ন বলিলেন । 

*_যুধিষ্টির সমস্ত ধন্ম এবং বিশুদ্ধিকারক শান্তর শ্রবণ করিয়। পুনর্ধার 
ভাক্মকে বলিলেন ॥ ১ মুধিষ্ঠির বলিলেন--এই লোকে সর্বপ্রধান 

দেবতা কে, একমাত্র শ্রেষ্ঠ আঁশ্রয়ই বা কে হন এবং কাহাকে স্তব ও 

অচ্চন। করিয়া মনুষ্তা শুভ গতি লাভ করে? ২ আপনার মতে 

কোন ধর্ম সর্বধন্ম্বের শ্রেষ্ঠ এবং জীব কি জপ করিয়া জন্ম ও সংসার 

বন্ধন হইতে মুক্ত হয়? ভীম্ম বলিলেন_-জগত্প্রতু দেবদেব অন্ত, 

পুরুষোত্তম,নারায়ণকে সহত্র নামে স্তব করিয়া! পুরুষ সর্বদা: শ্রের 

লাভ রুরে। ৪1 সেই অব্যয় জন্মমৃত্হীন, সর্বলোক-মহেশ্বর লোকা- 



স্তোত্ররত্বমালা । ৩৫ 

স্তমেবচ ॥ ৫। ব্রহ্মণ্যং সর্ববধর্মজ্ঞং লৌকানাং কীত্তিবর্ধনম্ । *লোক- 
নাথং মহড়ূতং সর্বভূতভবোত্তবম্ ॥ ৭। এব মে সর্বধর্্মাণাঁং ধর্মোহ- 
ধিক তমোমত: | যন্তক্তযা পুগুরীকাক্ষং স্তবৈর্চেন্নরঃ সদ! ॥ ৮। পরমং 
যো মহত্েজঃ পন্বঘমহ যো মহত্তপঃ | পরমং ফোে। মহদ্ব্র্গ পরম যঃ পরা- 

য়ণম্ ॥ ৯। ০পবিত্রাণাং পবিত্রং যে মঙ্গলানাং চ মঙ্গলম্। দৈবতং 

দেবতানাঞ্চ ভূতানাং বোহবায়ঃ পিতা ॥ ১০ ॥ যতঃ সর্বানি ভূতানি 

জবস্তযাদিযুগাগমে | যশ্মিংশ্চ পপ্রলয়ং যাস্তি পুনরেব ঘৃগক্ষয়ে ॥ ১৫ 

তন্ত লোকপ্রধানন্ত জগন্নাশ্ত ভুপতে। [বষ্ষোর্নামসহতা্ম- :+1 
শণু পাপভয়াপহম্॥ ১২। ঘানি নামানি গৌণানি দিখাভী-, 
মহাজ্বনঃ। খধিভিঃ  পবিগীতান তানি বক্ষ্যামি ভূতয়ে'॥ ১৩ । 

বিজ্োন? সত্তর বেদব্যাসে! মহানুষিঃ | ছন্দোই নষ্ট, প্ তথাদেকো 

ধাক্ষ বিষ্ণুকে বজম!ন অর্চনা ধ্যান স্তুতি প্রণাম করিয়া এবং নিতা 

”ক্তব করিয়া সব্বছূঃখ অতিক্রম করেন ॥ ৫ ৬। তিনি ত্রদ্ষণ্য সর্বব- 

ধন্মজ্ঞ, লোকগণের কীন্তিবদ্ধন, লোকনাথ, মহভূত এবং সর্বপ্রাণীর 
উৎপত্তির নিদান॥ লোকগণ সর্ধদ| ভক্তিপুর্বক স্তব দ্বান্াা, 

পুগুরীকাক্ষের যে অর্চনা করেন তাহাই সর্বধন্মের শ্রেষ্ঠ ॥ ৮। ধিনি 

পরষ মহা৷ তেজঃ, ধিনি পরম মহত্তপঃ, ধিনি পরম-মহ্দ্ব্রহ্দ এবং যিনি 

পরম পরায়ণ, সকল পবিভ্রের পবিত্র এবং মঙ্গলের মর্ল, সব্ধদেবতার 

দেবতা এবং প্রাণিশণের অব্যর পিতা ॥১*। প্রথম ঘুগ।গমে 

বাহা হইতে সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হইয়ীছে এবং যুগক্ষয়ে যাহাতে লীন 

হইবে ॥ ১১1 হে ভূপতে! সেই লোকপ্রধান জগন্নাথ বিষ্ুুর পাপও 

' ভয়হর সহস্রনাম শ্রবণ কর ॥ ১২। যেগুলিগুহ ও যেগুলি বিখ্যাত 

নাম এবং খধিগণ যাঁহা গান করিয়াছেন মহাত্মার সেই সকল নাম 

বলিব ॥ এই শ্রীক্ক্ণ দিব্যসহআরনামন্টোত্র মন্ত্রের খষি ভগবান্ বেদব্যাস, 

লা 



৩ _স্তোব্ররত্বমালা। 

তগবান্ দেবকীস্থতঃ ॥ ১। অরৃতাংশৃত্তবং বীজং শক্কিরদবিকীনন্দনঃ | 

ত্রিসামা হাঁদয়ং ত্য শাস্ত্যর্থে বিনিষুজ্যতে ॥ ২। বিষ্ত্ং জিষ্ু্ং 

মহাবিষণং প্রভবিষণ মহেশ্বরম্। অনেকরূপং দৈত্যান্তং নমামি 
পুরুষোভ্তমম্ ॥ ৩। অন্ত শ্রীবিষ্ঞোন্দিব্যসহর্জনানস্তোব্রমহামন্ত্ণ্ত 

শ্রীভগবান্ বেদব্যাসঞ্ঝষিঃ অনুষ্ট,প্ ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণ: পরমাত্মা শ্রীমন্নারাক্সণো 

দেবতা অমৃতাংশৃত্তবো-ভান্থবিতি বীজং দেবকীনন্দনঃ অ্রষ্টেতি 

এ্তঃ| ব্রিসামা' সামগম্মামেতি হৃদয়ম্। শঙ্ভৃনন্দকী চক্রীতি 

ববাভাদ্মূ। শাঙ্গ ধন্বাগদাধর-ইত্যন্ত্রম। রথাঙ্গপাণি রক্ষোভ্য ইতি 

গরধিচম্ | " উদ্ভবঃ ক্ষোভণোদেব ইতি পরমোমন্ত্রঃ | শ্রীকষ্ 

প্রীত্যর্থে বিষ্ণসহত্রনামস্তোত্রজপে বিনিয়োগঃ ॥ অথ করন্ঠাসঃ | গু 
উদ্তবায় সম্গুষ্ঠাীভ্যাং নমঃ ॥ ও ক্ষোভণাত্ম তর্জনীভ্যাং স্বাহ!। শু 

দেবায় মধ্যমাভ্যাং বট । গু উদ্ভৰায় অনামিকাভ্যাং হা । গু 

ক্ষোভণায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট । ও দেবায় করশুলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ |. 

ইতি করন্যাসঃ ॥ অথ হৃদয়াদি-বড়ঙ্গন্যাসঃ । সুব্রতঃ স্মুখঃ সুঙ্কঃ 

জ্ঞানায় হদয়া় নমঃ ও সহত্রমৃধণগ বিশ্বাসী এম্বধ্যা শিরসে 

স্বাহাী। ও সহস্রার্চিঃ সগ্তজিহবঃ শক্ত্যি শিখায়ৈ বষট । গু ত্রিসামা 

সামগঃ সাম বলায় কবচাস্স হুঁ । শু রথাঙগপাণি রক্ষোভ্যস্তেজসে 

নেত্রাভ্য।ং বৌধট্ । শাঙ্গধিন্বা গদাধরঃ বীর্য্যায় অস্ত্রায় কট। ও ক্রতুঃ 

ছন্ৰ অনুষ্ুপ, দেবতা শ্রীকৃষ্ণ, পরমাত্মা শ্রীমন্মারার়ণ 'অমৃতাংশূত্তব 

ভানু বীজ, দেবকী নন্দন অঙ্ঠী, শক্তি ত্রিসাম সাম সামগম্মাম হৃদস়, 

শঙ্খভৃৎ নন্দকী চক্রী কীলক, শাঙ্গধন্থা গদাধর অস্ত্র, রথাঙ্গপাপি 

(চক্রপাণি ) রক্ষোভ্যকবচ, উদ্ভব ক্ষোভণদেব এই পরম মন্ত্র, শ্রীরুষ্ণ 
গ্রীতির নিমিত্ত বিষুসহতশ্রনামন্তোত্র জপে বিনিয়োগ । অনস্তর 

উপরি উক্ত ষথা মন্ত্রে করন্যাস.বড়ঙ্গন্যাস করিতে হহীবে। অন্ক্টির- 
2 | . 88888 টি 



বিষ্ুণসহশ্রনামন্তোত্রম্। * ৩৭ 

সুদর্শন: কাল: ভূভুবিস্বরোমিতি দিশবদ্ধঃ। ইতি হ্ৃদয়াদিন্যাসঃ | 
অথ ধ্যানম্। শাস্তাকারং তুজগশয্বনং পদ্মনাভং স্থরেশং,বিশ্বাধারং 

গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্। লক্ষমীকাস্তং কমলনকনং যোগিভিধ ঠান- 

গম্যং বন্দে বিষ্ংঞভবভয়হরং সর্বলোটকিকনাথম্1। গু বিশ্বং বিজু্ব- 
ষট কারে ভূতভব্যভবত্প্রভৃঃ । ভূতরুদ্ ভূতভূত্ভাবোভূতাত্মা ভূঙ- 

ভাবন$ ॥১ পৃতাত্মা পরমাস্মা চ মুক্তানাং পরমা গতিঃ | অব্যয়; পুরুষঃ 

সাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞোহক্ষর এবচ ॥২ ॥ যোগী যোগবিদাং নেতা প্রধান 

পুরুষেশ্বর: । নারসিংহবপুঃ শ্রীমান্ কেশব: পুরুষোভ্তম£॥৩ ৷ সব্বঃ& 

শিব: স্থাপুভূতাদিনিধিরব্যয়ঃ। ,সম্ভবো ভাবনো ভর্তী এ 
প্রতুবীশ্বরঃ ॥ ৪ স্থয়ন্ুঃ শল্তুরাদিত্যঃ পুফ্ষবাক্ষে!-মভাম্বনঃ ৷ অনাদি- 

নিধনো ধাতা বিধাতা! ধাতুরুণ্তমঃ ॥ ৫1 অপ্রমেয়ো-হৃষীকেশঃ 

পন্মনাভোহমরপ্রতুঃ ৷ 'বশ্বকন্মমা মনুস্তষ্ট। স্থবিষ্টঃ স্থবিরে। বং ॥ ৬ 

অগ্রান্থঃ শাশ্বত: কষ! লোহিতাক্ষঃ প্রতর্দনঃ ৷ প্রভৃত-স্ত্রিককুব্ধাম 
পবিত্রং মঙ্গলং পরম্॥৭ ইঈশানঃ প্রাণদঃ প্রাণো জ্যোষ্ঃ 
শরেটঃ প্রজাপতি: । হিরণাগর্ভো ভূগর্ডো মাধবো মধুন্থদনঃ ॥ ৮ 
ঈশ্বরে! বিক্রমী ধন্বী মেধাবী বিক্রমঃ ক্রমঃ | অনুত্তমোহ্রাধর্ষ: কতজ্ঞঃ 

ধ্ান। যিনি শান্ত আকুতি, তুজগশান্ী, পগ্মনাভ, সর্বদেবের ঈশ্বর, 

বিশ্বের আধার আকাশতুল্য মভান্, মেঘবর্ণ, শুভাঙ্গবিশিষ্ট লক্ষমীকান্ত 

কম্লনন্নন, যোগীগণের ধ্যানণম্য সেই ভবভগ্নহর সর্ব লোকের 

একমাত্র অধিপতি বিষ্ণকে বন্দনা করি। (১)। ভূতভব্য 

ভবংপ্রভু ভূতভূৎ, ভাব। (২) মুক্তের গতি, ক্ষেত্রজ্ঞ, অক্ষর | 

৩। ঘোগবিদের নেতাঁ। ৪। ভূতাদি, নিধি অব্যয়। ৫ শল্তু, 

আদিত্য, উত্তমধাতু । ৬। অমর, প্রভু ৭। ত্রিককুব্ধাম, । ৯। কৃতি, 



৩৮ স্োোতরত্বদালা । 

কৃতিবাক্াবান্॥ ৯ স্টুরেশঃ শরণং শন্ম বিশ্বরেতাঃ প্রজাভব: । অঃ ' 
সংবৎসবোন্যালঃ প্রত্যয়ঃ সর্বদশনঃ ॥ ১* অজঃ সর্বেশ্বরঃ সিদ্ধ: 

সিদ্ধি: সর্বাদিরচ্যুতঃ ৷ বুষাকপিবমেয়াত্মা ' সর্বযোগবিনি:স্ফতঃ ॥ ১১ 

বন্ছর্বন্ুমনাঃ সতাঃ সমাত্মা সম্মিতঃ সমঃ। অমোঘ পুগুবীকাক্ষো 

বৃষকম্মা বুষাকৃতি: ॥ ১৯ ক্দ্রো বহুশিরা বভ্রবিশ্বযোনিঃ শুচিশ্রবাঃ | 
অমৃত: শাশ্বতঃ স্থাণুর্ববাবোহে মহাতপাঃ ॥ ১৩ সর্বগ* সর্ব্ববিদভান্গু- 
বিষকৃসেনো জনার্দনঃ | বেদে! বেদবিদব্যঙ্গো বেদাঙ্গে বেদবিৎ 
বা ॥১৪ লোকাধ্যক্ষঃ স্লবাধ্যক্ষো! ধন্মাধ্যক্ষঃ কভাকৃতঃ | 'তুবাত্মা। 

গন /ল-শ্চতুদ €ষ্র-্চতৃভুজঃ ॥ ১৫. ভ্রাজিফুতর্ডোজনং ভোক্তা পভিষু- 
জগদাদিজঃ ॥ অনঘো বিজয়োজেতা বশ্বযোনঃ পুনবণ্ছুহ ॥ ১৬ 

উপেক্দ্রো বামনঃপ্রাংশু বমোঘঃ শুচিরঞ্িতং। অতীন্্রঃ সংগ্রন্থঃ 

সর্গোধতাত্মা নিষমোৌধমঃ ॥ ১৭ বেছো বৈচ্ঃ£ সদাবোগী বীবহা। 

মাধবো মধুঃ । অতীন্দিয়ো মহামায়ো মহোৎসাহো। অহাবলঃ ॥ ১৮ 

মর্কাবুদ্ধি মহাবীর্য্যো-মভাশক্তি-মহাছ্যতিঃ | অনির্দেশ্বপুঃ শ্রীমানমেয়াত্মা 

মহাপ্রিধক ॥ ১৯ মহেঘাসো-মহীতত্ী শ্রীনিবাস; সতাং গতিঃ | 

অনিক্ষদ্ধ: স্থরানন্দো গোবিন্দো গোবিদাং পতিঃ ॥ ২০ মরীচিদমনো 

ভংসঃ স্থপর্ণ৷ ভুজগোত্তমঃ ৷ হিরণানাভঃ সুতপাঃ পদ্মনাভঃ প্রজা- 
পতিঃ ॥ ৯১ অমৃত্যুঃ সর্বদৃকৃসিংহঃ সন্ধাত| সন্ধিমান্ স্থিরঃ। মজো 

হুম্দর্যণঃ শাস্ত। বিশ্রুতাত্মা। সুরাবিহা ॥ ২২ গুরুগু রুতমে। ধাম সত্যঃ 

সতাপরাক্রমঃ | নিমিষোহনিমিষঃ অগ্বী বাচম্পতিরদদাবধীঃ ॥ ২৩ 
অগ্রণীগ্রামণীঃ শ্রীমান্ স্ায়োনেতা সমীবণঃ। সহমমূধণ বিশ্বাত্মা 
'আত্ববান। ১১ বৃষাকপি অমেকাত্সা ১৪। বেদবিৎ, অব্যঙ্গ |, 
১৭। প্রাণ, অমোঘ শুচি উজজিত। ১৯। অনির্দেশ্ঠবপু, মহাদ্রিধুক। 
২*। সতের গতি। ২১। ধাম, সত্যপরাক্রম। ২২1 দিছিষ, অনিমিষ 



বিষুসহত্রনামস্তোত্রম্ । ১৪ 

সহত্রাক্ষ; সহত্্পাৎ ॥ ২৪ আবর্তে নিবৃত্বাম্মা সংকৃতঃ সংগ্রমৃদ্ধনঃ | 

অহঃ সংবর্তকো। বহ্ছিবনিলো ধবণীধবঃ ॥ ২৫ সু প্রসাদ: ,প্রসন্াত্মা 

িশ্বধগৃবিশ্বভৃগ্বিত্ঃ ৷ সংক্র্তা সৎকৃতিঃ সাধুর, নাঁবায়ণো! নবঃ ॥১৬ 
খোয়োহপ্রমেয়াত্মা বিশিষ্টঃ শিক্টকচ্ছুচিঃ | সিদ্ধার্থঃ দিঘসংকলঃ 

সিদ্ধিদঃ সিদ্ধিসাধনঃ ॥ ২৭ বৃষাহী বৃষভো| বিষুুষপর্বা। বৃষোদবঃ | 

বদ্ধনো বদ্ধমাৰশ্চ বিবিজ্তঃ ষ্চতিসাগবঃ ॥ ২৮ সুভূজো! দুর্ধ বোবাগ্মী 
মহেন্রো বস্ুদে। বন্ুঃ | নৈকবপো বুচদ্রপঃ শিপিবিষ্ং প্রকাশন: ॥৯৯ 

ওজন্তেজোদ্যতিধর; প্রকাশাত্মাপ্রতাপনঃ ৷ খদ্ধঃ স্পষ্টাক্ষবো 

সচন্দ্রাংশুর্তাক্কবহ্যতিঃ ॥ ৩০ 'মৃতাংশৃদ্তবে! ভানুঃ শশবিন্দুঃ সু ৫ 

ওষধং জগতঃসেতুঃ সত্যধন্মপবাক্রমঃ ॥ ৩১ ভূতভব্যভবন্নাথঃ পবন: 

পাবনোহ নল: । কামছা কামকৃন্ডকান্তঃ কাম; কামপ্রদঃ প্রভৃঃ ॥ ৩২ 

বুগাদিকুদ ধুঁাবর্তোহনৈকমায়ো মঙ্াশনঃ। অনৃশ্রোহব্যক্তবূপশ্চ 

সহজ্রজিদনন্তজিৎ ॥ ৩১ ইঞ্টো বিশিষ্ট; শিষ্টেষ্টঃ শিখন্ডী নহুষো বৃষ; | 

ক্রোধহ! ক্রোধকৃৎকর্তী বিশ্ববানুর্মহীধবঃ ॥ ৩৪ অচ্যাতঃ প্রথিতঃ প্রাণঃ 

প্রাণদো বাসবাগুজঃ। অপাংনিধিবধিষ্ঠানম প্রমন্তঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৩? 

স্কন্দ; বন্দবরো। ধুষ্যো ববদে। বাধুবাহনঃ। বান্দেবে বুহষ্তাঙ্- 

বাদিদেবঃ পুবন্দবঃ ॥ ৩৬ অশোকন্তারণস্তাবঃ শূরঃ শোবির্জনেশ্ববঃ। 
অন্থকৃল; শতাবর্তঃ পদ্মা পদ্মনিভেক্ষণঃ ॥ ৩৭ পদ্মনাভোহববিন্দাক্ষ? 

বাচস্পতি, উদারধী। ২৪। বন্ছি, অনিল। ২৬। অপ্রমেয়াত্মা , 

শিষ্টকৎ, সুচি । ২৯। চক্ঞাংশু ভাঙ্করত্যুতি। ৩০। অমৃতাংশৃত্তবঃ 

জগ্ৎসেতু। ৩১। পবন, অনল, অনৃস্ত অব্যক্তরূপ। ৩৪। অপের 

নিধি ও অধিষ্ঠান, অপ্রমত্ত। ৩৬। অশোক তারণ জনে 

শ্বর। পদ্মনিভেক্ষণ। ৩৭1 পম্মনাভ, অরবিন্দাক্ষ মহোক্ষ। 



"৪৩ স্লোত্ররত্বমাল! । 

পল্পগর্ভঃ শরীরভূৎ। মহাদ্ধিধদ্ধোবৃদ্ধাত্মা মহাক্ষোগরুড়ধবজঃ ॥ ৩৮ 

অতুলঃ *শরভোভীমঃ সমযজ্ঞো হবিষ্রি:। সর্বলক্ষণলক্ষণ্যে 

লক্ষ্মীবান্ সমিতিঞ্রয়ঃ ॥ ৩৯ বিক্ষরো রোহিতো মার্গো হেতুদমোদরঃ 
সহঃ । মহীধরো মহাভাগো বেগবানমিতাশনক ॥ ৪০ উদ্ভৰঃ 

ক্ষোভণোদেবঃ শ্রীগর্ভঃ পরমেশ্বরঃ | কুরণং কারণং কর্তা বিকর্তী 

গহনোগুহঃ॥ ৪১ ব্যবসায়ো ব্যবস্থানঃ সংস্থানঃ 'স্থানদোক্রবঃ | 

পরদধিঃ পরমঃ স্পষ্ট: পুষ্ট: শুভেক্ষণঃ ॥ ৪২ বাঁমে! বিরামো বিরজো। 

কী নেম নয়োহনয়ঃ ৷ বীরঃ শক্তিমতাং শ্রেষ্ঠো ধর্মোধশ্্- 

এ ॥৪৩ বৈকুণ্ঠঃ পুরুষঃ প্রাণঃ প্রাণদ: প্রণব: পৃথুঃ। 

হিরণ্যগর্ভঃ শত্রত্ব! ব্যাঞ্টো বাযুরধোক্ষঅহ ॥ ৪৪ ঞতৃঃ স্দর্শনঃ কাল: 

পররমেষ্ঠী পরিগ্রহঃ ৷ উগ্রঃ সংবৎসরো দক্ষো বিশ্রামোবিশ্বদক্ষিণ: ॥ ৪৫ 

বিস্তার: স্থাবরঃ স্থাণুঃ প্রমাণং বীজমব্যয়ম্ । অর্থোহনর্ধো মহাকোশো- 

মভাভোগো মহাধনঃ ॥ ৪৩ অনিবিপ্রঃ স্থবিষ্ঠোভূধ ম্য়পো মহামখ: | 
নক্ষত্রনেমিন ক্ষত্রী ক্ষমঃ ক্ষাম: সমীহনঃ ॥ ৪৭ যজ্ঞইজো!। মতেজাশ্চ 

ক্রতুঃসত্রং সতাংগতিঃ । সর্বদর্শী বিমুক্তাত্মা সর্ববজ্ঞো জ্ঞানমুত্রমম্ 1৪৮ 
ব্রতঃ সুমুথঃ হস্ত: স্ঘোষঃ সুথদঃ সুহৎ। মনোহরে! জিতক্রোধো- 

বীরবাহধিদারণঃ ॥৪৯ স্বাপনঃ স্ববশো ব্যাপী নৈকাস্মা নৈককম্ধরৎ। 

বৎসরে! বসলো! বৎসী রত্বগর্ভো ধনেশ্বরঃ ॥ ৫০ ধন্ধগুব ধম্মরুদ্ধন্্ী 

সদসৎ ক্ষরমক্ষরম্ । অবিজ্ঞাতা সহআাংশুবিধাতা কৃতলক্ষণঃ ॥ ৫১ 

গভত্তিনেমি: সত্বস্থঃ সিংহো ভূতমহেশ্বরঃ | আদিদেবে। মহাদেবো 

৩৮7 হবিঃ |, ৩৯। বেগবান্ অমিতাশন ॥ ৪১। স্থানদ, গ্রুব।. 
৪২ । নয় অনম্ব শক্তিমান্দিগের শ্রেষ্ট । উত্তম ধর্্মবিৎ। ৪৩। 
বাবু, অধোক্ষ্ । ৪৫। অর্থ, অনর্থ। ৪৭। সতের গতি। 

উত্তমজ্জান । ৫৯1 ধর্মগুপ, ধন্মকৎ, ধঙ্দশ। ৫১। সিংহ, 



বিষুসহঅনামন্তোত্রম্। টি 

দেবেশো দেবভৃদগুরুঃ ॥ ৫২ উত্তরো গোপতিগোঁপ্তা জ্ঞাদগম্যঃ 

পুরাতন: । শরীরভূতভূদ্ভোক্তা কপীন্দ্রোভুরিদক্ষিণঃ ॥৫৩ সৌমপোই- 
মৃতপঃ সোম; পুরুজিৎপুরুসত্তমঃ । বিনয়ো জয়ঃ সতাসন্ধো দাশাহঃ 

সাত্বতাংপতিঃ 78৪* জীবে! বিনয্িতা সাক্ষী সুকুন্দোহ মিতবিক্রমঃ । 

অস্তোনিধিরনস্তাত্্া মহোদধিশয়োহস্তকঃ ॥ ৫৫ অজো মহাহ্ঃ 

স্বাভাব্যো জিত্তামিত্রঃ 'প্রমোদনঃ । আনন্দো নন্দনো নন্দঃ সতা- 

ধন ত্রিবিক্রমঃ 1 ৫৬ নহি; কপিলাচাধ্য: কৃতক্ঞো মেপিনীপতিঃ ) 

এ মহাশৃঙ্গ: কৃতাস্তরূতৎ ॥ ৫৭ মহাবরাহো গোর্সি ৃ 

ণঃ কনকাঙ্গরী। গুহ্যোগন্ভীরো গহনো! গুপ্ুশ্চক্রগদাধর: ॥৯৮ 

বেধাঃ টা কুষ দৃঢ়: সং ংকর্ষণোহচ্যুতঃ । বরুণো বারুণো 

বৃক্ষ: পুক্করাক্ষে! মহামনা: ॥৫৯ উ্গবান্ ভগহা নন্দী বনমালী ভলা- 

বুধঃ। আদিত্যো জ্যোতিরাদিত্যঃ সহিষ্ু্গতিসত্তমঃ ॥ ৬* ন্ধন্ব! 

খগুপরশ্জদর্ণরুণে! দ্রবিণপ্রদঃ । দিবস্পৃক্ সর্বরৃগ্্যাসো বাচস্পতির- 

যোনিজ্ঃ ॥ ৬১ ত্রিসামা। সামগঃ সাম নির্বাণং ভেষজং ভিষক্। 

সন্যাসরুচ্ছম: শাস্তে নিষ্ঠা শাস্তিং পরায়ণঃ 1 ৬২ শুভাঙ্: শান্তিদঃ 

অষ্টা কুমুদঃ কুবলেশক্ঃ। গোহিতো। গোপতি গোৌঁপ্তা বৃষভাক্ষো 

বুষস্রিক্কঃ ॥ ৬৩ অনিবর্তী নিবুতাত্মা সংক্ষেপ্তা ক্ষেমকৃচ্ছিবঃ | শ্রীবৎস- 

বক্ষাঃ প্রীবাস্ঃ শ্রীপতিঃ শ্রীমতাংবরঃ ॥ ৬৪ শ্রীদঃ শ্রীশঃ শ্রীনিবাস: 

শ্রীনিধি: শ্রীবিত্তাবনঃ | শ্রীধরঃ শ্রীকরঃ শ্রের: শ্রীমাল্লো কত্রয়া-_ 

ভূতমহেশ্বর দেবতৃৎ, গুরু । ৫৩। সোমপ, অম্ৃতপ, সাত্বতের 

পতি । ৫৪ | মুকুন্দ, অমিতবিক্রম, মহোদধিশয়, অস্তক। ৫৬। 

তিদশাধ্যক্ষ । ৫৯1 সাঙ্গ, অজিত, অচ্যুত। ৬* | জ্যোতি, 

আঘিত্য , গতিসত্তম । ৬১। থগুপরঞ্জ, দ্রবিণপ্রদদ, ব্যাস। ৬২ । 

সর্যাসকৎ | ৬৩। ক্ষেকৎ। ৬৪ লোকত্রকাশ্রয় | ৬ । 



৪২ ক্তোজরতমালা । সম 

শ্ররঃ ॥ ৬৫ ্বক্ষ; স্বঙগঃ শতানন্দো নন্দির্জ্যোতিরলেশ্বরঃ । বিজি- 
তাস্মা বিধেয়াত্মা সংকার্তিশ্ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ৬৬  উদদীর্ণঃ সর্ব্বতশ্চক্ষুর- 

নীশঃ শাশবতঃ স্থিরঃ | ভূশয়ো ভূষণো! 'ভূতিবিশোকঃ শোকনাশনহ ॥ 

অচিম্মানচিত: কুস্তো বিশুদ্ধাত্মা বিশোধন: |. অনিরূন্ধোহ প্রাতি- 

রথ; প্রদ্বাক্মোহমিতবিক্রমঃ ॥ ৬৮ কালনেমিনিহ! বার; শৌরিঃ শূর- 

জনেশ্বরঃ | ব্রিলোকাস্মা ভ্রিলোকেশ: কেশব; কেশিহা' হরি ॥ ৬৯ 

কামদেবঃ কামপালঃ কামী কাস্তঃ ক্ুতাগমঃ | অনির্দেম্বপুবিষুঃ 
বৃরাইনস্তো! ধনঞয়ঃ ॥ ৭০ ব্রহ্গণ্যো ব্রহ্মকূদ্ ্ষা ব্্ধ* ব্রক্মবিব- 

"মশঃ | ব্রহ্মরিদ্ ব্রাহ্মণে। ত্রহ্ধী ব্রহ্গজ্জে। ত্রাহ্মণপ্রিয়ঃ ॥ ৭১ মহাক্রমে! 

মহাকম্থ্া মহাঁতেজা নহোরগঃ। নহাক্রতুর্মহাষজা মহাবজ্ঞে 

মহাহবিঃ ॥ ৭২ ন্তব্যঃ স্তবপ্রিদ্বঃ* স্তোত্রং প্ততিঃ ভ্তোত। রণপ্প্িয়ঃ | 

পূর্ণ: পূরফিতা পুণ্য: পুণ্যক্বীর্ভিরনাময়ঃ ॥ ৭৩ মনোজবস্তীর্থকরো 

বস্থরেত। বন্থপ্রদঃ । বন্থপ্রদো পান্থদেবো বন্ুর্বসথমন! হবি ॥ ৭৪ 

সদ্গতিঃ সতরুতিঃ সন্ত সভৃতিঃ সংপরায়ণঃ । শুরসেনো যছুশ্রেষ্ঃ 

সন্নিবাসঃ সুযাঘুনঃ ॥ ৭৫ ভূতাবাসো বানুদেবঃ সর্বাস্থনিলয়োহ নল; । 

দর্পহ] দর্পদোহদৃপ্তো ছুধরোহথাপরাজিতঃ ॥ ৭৬ বিশ্বমুণ্ডি শুহামৃত্তি 
দশস্তমৃত্তিরমূত্তিমান্। অনেকমুন্তিরব্যক্তঃ শতমূর্তিঃ সনাতন: ॥ ৭৭ 

একে! নৈকঃ স বঃ কঃ কিং বস্তৎপদমনুত্তমম। লোকবন্ধ লেোক- 

নাথে মাধবো ভক্তবংসলঃ ॥ ৭৮ ন্ুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্ন্দ- 

নাজদী। বীরহা বিষমঃ শুন্ো স্ৃতাশী রচলশ্চল2॥ ৭৯ অমানী মানদে 

 সর্বতশ্চক্ষু, অনীশ |. ৬৭ অচিথ্রপন অপ্রতিরথ। ৬৯ । কাল- 

নেমিনিহা। ৭*। অনিদেশ্তবপু$, অনন্ত । ৭৩। অনাময়। 

৭৪ মনোজব, বন্থপ্রদ, বাসুদেব, বস্থমনা । ৭৫। সর্বাস্থুনিলয় | 

+৬। অপরাদজিত । ৭৭ । অব্যক্ত । ৮০। শ্ততৃদ্ধর | ৮২ । চতুর্কেদ বি 



বিষু্সহআনামন্তোত্রম্| * ৪৩ 

,মান্তো লোকন্বামী ত্রিলোকধুক্। সুমেধা মেধজো ধন্তঃ সতাহমধা 
ধরাধরঃ ॥ ৮০ তেজো বুষো হ্াতিধরঃ সব্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ । প্প্রগ্রহে! 

নিগ্রহো ব্যগ্রো নৈকশৃঙ্গেধ গদাগ্রজঃ ॥ ৮১ চতুমুত্তিশ্চতুব্বা হুশ্তু- 

বুহিশ্তুর্গতিঃ | * চতুরাত্মা চতুর্ভাবশ্চতুর্ধেদবিদেকপাৎৎ ॥ ৮২ 

সমাবর্তো নিবৃত্রাত্মা ছর্জয়ো। হুরতিক্রমঃ। ছূর্লভো হূর্গমো ছুর্গো 
ছুরাবাসে! ছুরান্মিহা ॥ ৮৩ শুভাঙ্জ! লোকসারঙ্গঃ সথুতন্তস্তস্তবর্ধনঃ | 
ইন্দ্রকন্ম্ী মহাকম্্ী কৃতকর্ম্মা কুতাগমঃ ॥ ৮৪ উদ্ভবঃ সুন্দরঃ স্নো! 

রত্বনাভঃ “ম্ুলোচনঃ । অর্ক বাজসনিঃ শৃঙ্গী জযন্তঃ ্ 

বিজয়ী ॥ ৮৫ স্ুবর্ণবিন্দুরক্ষোভ্যঃ সর্ববাগীশ্বরেশ্বরঃ ৷ ধ্লহাহদে, 

মহাগর্তো মহাভূতো। মহানিধিঃ ॥ ৮৬ কুমুদঃ বুন্দরঃ কুন্দঃ পর্যন্তো- 

পাবনোহনিলঃ। অমৃতীংশোহ মৃতঘপুঃ সর্বজ্ঞো সব্বতোমুখঃ ॥ ৮৭ 

স্থলভঃ স্থব্রতঃ “সিদ্ধ; শত্রজচ্ছক্রতাপনঃ | হ্যাগ্রোধোড়ুন্ধরোহস্বখ- 

শ্চাণুরান্ধ,নিযুদন: ॥৮৮ সহআ্রা্চিঃ সপ্তজিহ্বঃ সপ্তেধাঃ সপ্তবাহনঃ ॥ ৮৮ 

অমৃত্তিরনঘোহচিস্ত্যো ভয়কদ্তয্ননাশনঃ ॥ ৮৯ অণুবৃহৎ কৃষঃ 

স্লো গুণভূনিগুণো মহান্। অধৃতঃ স্বধৃতঃ স্বান্তঃ প্রীণ্থংশো- 

বংশবদ্ধনঃ ॥ ৯০ ভারভৃৎ কথিতো যোগী যোগীশঃ সব্ধকাম্দঃ | 

আশ্রম: শ্রমণঃ ক্ষামঃ সুপর্ণো বাধুবাহনঃ ॥ ৯১ ধনুরধরো। ধনুর্ষেদে। 

দণ্ডো দময়িতা দমঃ। অপরাজিতঃ সর্বসহো নিয়স্তা নিয়মো 

ফমঃ ॥ ৯২ সত্ববান্ সান্বিকঃ সত্যঃ সত্যধর্মপরাক্পণঃ । অভিপ্রায়: 

প্রিক্লার্োহং প্রিয়ক্লৎ প্রীতিবর্ধনঃ ॥ ৯৩ বিহায়সগতির্জ্যোতিঃ 

স্থুরণচিহু তিভূষ্থবিভূঃ । রবিবিরোচনঃ স্র্যাঃ সবিতা রবিলোচনঃ ॥ ৯৪ 

চাণুরান্ধ নিধুদন। ৮৯ গুণভূৎ্খ নিগুন। ৯৪ বিহায়সগতি। 

, ৃতভুক বিভূ। ৯৫, নৈকজ, অগ্রজ 



৪৪ | স্তোত্ররপ্বমাল| | ৯ 

অনস্তো ছুততূগ ভোক্তা সুথদো নৈকজোহগ্রঙ্জ: | অনিবিপরঃ সদামর্ী” 
লোকাধিষ্ঠানমন্ুতঃ ॥ ৯৫ সনাৎ সনাতনতমঃ কপিল: কপিরব্যয়ঃ | 

স্বত্তিদ: দ্বস্তিকৎ স্বস্তি স্বস্তিভুক স্বস্তিদক্ষিণঃ ॥ ৯৬ অরোদ্রঃ 

কুণগুলী চক্রী বিক্রম্যুজিতশাসনঃ ৷ শব্দাতিগ: শব্দসহঃ শিশির 
শর্ববরীকরঃ ॥ ৯৭ অক্রুরঃ পেশলো দক্ষো দক্ষিণঃ ক্ষমিণাং বরঃ। 

বিদ্বত্তমো বীতভয়ঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ॥ ৯৮ উত্তাধীণো ছুষ্কৃতিহ! 
পুণ্যো হুঃস্বপ্র-নাশনঃ ৷ বীরহা রক্ষণঃ সস্তো জীবনং পর্যাবস্থিতঃ 0৯৯ 

'বনস্তরপোহনস্তপ্রীজিতমন্যুভ যাপহঃ ৷ চতুর! গভীরাত্মা বিদিশো 
্থ্যাদিশোদিশ: ॥ ১০০ অনাদিভূভু বোলক্ষীঃ স্ধীরো রুচির: | 

জননো৷ জনজন্মাদির্ভীমে। ভীমপরাক্রম: ॥ ১০১ আধারনিলয়ো-ধাতা 

পুষ্রহাসঃ প্রজাগর:। উধব“গঃ সৎপথাচারঃপ্রাণদঃ প্রণবঃ পণঃ 1 ১০২ 

প্রমাণং প্রাণনিলয়; প্রাণভৎ 'প্রাণজীবন: । তত্বং তত্ববিদেকাত্মা 
জন্মমৃত্যুজরাতিগ: ॥ ১০৩ ভূতুবিঃ স্বস্তরুস্তারঃ সবিতা প্রপিতামহঃ । 
যজ্ঞো যক্রপতির্যজ্ঞা ঘজ্ঞাঙ্গো যজ্ঞবাহনঃ ॥ ১০৪ যজ্ঞভূদ্যজ্ঞকৃদ্যজ্জী 

যজ্ঞতুগ্-যজ্ঞসাধনঃ | যজ্ঞাত্তকদ্যজ্ঞগুহা-মন্-মলাদ এব চ॥ ১০৫ 

আত্মযোনি: স্বসংজাতো। বৈথানো সামগান্বনঃ । দেবকীনন্দনঃ অক্টা. 

ক্ষিভীশঃ পাপনাশনঃ ॥ ১০৬ শঙ্খভৃর্নন্দকী চক্রী শাঙ্গধন্বা গদাধরঃ | 

রথাঙ্গপাণি রক্ষোভ্যঃ সর্বপ্রহর্ণাযুধঃ । ও সর্বপ্রহরণাধুধঃ ॥১০৭। 

ইতীদং কীর্তনীয়ম্ক কেশবস্ত মহাত্মনঃ | নাক্মাং সহশ্রং দিব্যানাম- 
শেষেণ প্রকীর্তিতম্ ॥ ১০৮ য ইদং শ্রণুস্বাস্লিত্যং যস্চাপি পরিকীর্তয়েৎ। 

না শুভং প্রাপ্ুয়াৎ কিঞ্চিৎ সোহমুত্রেহ চ মানবঃ ॥ ১০৯ বেদাস্তগো 
 শাশাশাশ্পীশিশীশীশীীেটশি শিাটিশপিাপীশিশী শী স্পা নিক 

কীর্তনীয় মহাত্মা কেশবের এই ; দিব্য সহস্রনাম অশেবরূপে 

কীন্িত হইল-॥ ১০৮ যিনি নিতা ইহা! শ্রবণ করেন এবং যিনি 

পরিকীর্থন করেন, সেই লোক ইহকাল ও পরকালে কোন অস্তভ' 



বিষ্ুসহশ্রনামস্তোত্রম্। | ৪৫ 

'বাহ্মণঃ শ্াৎ ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ। বৈশ্তো ধনসমৃদ্ধঃ াচ্ছ দর 
হখমবাপুয়াৎ ॥ ১১০ বশ্থার্থী প্রাপ্ু া্ধন্মমর্থীর্ীচার্থমাপ্ুয়াৎ। 
কামানবাপ্রয়াৎ কামী প্রজার্থী প্রাপ্ুয়াৎ প্রজাঃ ॥ ১১১ 
ভক্তিমান্ যঃ সদ্দোথায় শুচিস্তদগতমানসঃ | সহম্রং বাস্থদেবন্ত 

নায়ামেতত প্রক্যু্তীয়েৎ ॥ ১১২ বশত প্রাপ্ধোতি বিপুলং জ্ঞাতি- 

প্রাধান্যমেব চ।“ অচলাং শ্রিয়মাপ্পোতি শ্রেয়: প্রাপ্ধোত্যনুত্তমম্ ৪১০৩ 

ন্ ভয়ং কচিদাপ্পোতি বীধ্যং তেজশ্চ বিন্দতি। ভবত্যরোগে। 

ছ্যতিমান্ বলরূপগুণান্থিতঃ ॥ ১১৪ রোগার্তো মুচ্যতে রোগাদ্বদ্ধো!- 

মুচ্যেত বন্ধনাৎ। ভয়ান্মচ্যেত ভীতস্ত মুচ্যেতাপন্নঃ আপদঃ-॥ ১১৫ 

হুর্গাণ্যতিতরত্যাশ্ড পুরুষং পুরুষোত্তমম্। স্তবন্নামসহস্রেন নিত্যং 

ভক্তিসমন্থিত: ॥ , ১১৬ বাস্থদেবাশ্রয়ো মর্ত্যো বাস্থদেবপরায়ণঃ। 

প্রাপ্ত হন না॥ ১০৯ (পাঠকারী ) ব্রাঙ্গণ হইলে বেদাস্তগামী 
হন, ক্ষত্রিয় বিজর্ী হন, বৈশ্য ধনৈশ্বধ্যশালা হন এবং শুদ্র সুখলাভ 

করেন ॥ ১১০ ধর্মাঘথী ধন্ম লাভ করেন, অর্থার্থা অর্থলাভ করেন, 

কামী সমস্ত কামনাফল লাভ করেন এবং পুত্রার্থী পুত্র লাভ 

'করেন ॥ ১১ ষে ভক্তিমান. ব্যক্তি নিয়ত উথিত হইয়া শুচি ও 

তর্দগতচিত্তে বাস্থদেবের এই সহ্অনাম পাঠ করেন ॥১২ তিনি 

বিপুল যশ, জ্ঞাতিগণের “মধ্যে প্রাধান্য, অচল লক্ষ্মী, এবং সর্ববোৎ- 

কুট শ্রেয়ঃ লাভ করেন ॥ ১৩ তাহার কোথায় ও ভয় থাকে না, 

বীর্য ও তেজলাভ করেন, এবং তিনি আরোগ কাস্তি বল রূপগুণ 

যুক্ত হন ॥ ১৪ রোগার্ত রোগ হইতে যুক্ত হন, বদ্ধ বন্ধন হইতে মুক্ত 
হম, ভীত ভয়মুক্ত হন, এবং আপগগ্রস্ত আপদ হইতে মুক্ত হন ॥১৫ 

ভক্তি সমন্বিত হইরা স্হত্র নাম পাঠ পূর্বক নিত্য "পুরুষোত্তমেব 

স্ব করিলে শীস্র পুরুষ সমস্ত বাধা অতিক্রম করেন ॥ ১৬ হে 



| 

৪৬ শ্রোত্রিরত্বমালা । 

ঠা 
সর্বগাপবিশুদ্ধাত্মী বাতি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ১১৭ ন বাস্থদেব- 

ভক্গানামণ্তভং বি্ভতে কচিৎ। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিভয়ং নৈবোপ 
জার়তে ॥ ১১৮ ইমং ক্তবমধীয়ানঃ শ্রদ্ধাঁভক্তিসমন্থিতঃ । যুজ্যেতাত্ম- 

ন্থক্ষান্তি-শ্রীধৃতিস্মতিকীর্তিভিঃ ॥ ১১৯ ন ক্রোধেো ন চ মাৎসর্ধ্যং 

ন লোভে নাশুভা মতিঃ। ভবস্তি কতপুণ্যানাং ভক্তানাং পুরুষো- 

তমে ॥ ১২০ দেসীঃ সচন্তরার্কনক্ষত্রা খং দিশো ভূর্মহোদধিঃ | 

বাসুদেবগ্ত বীধ্যেন বিধুতানি মহাজ্মনঃ ॥ ১২১ সন্থরাস্থরগন্ধর্বং 

সংক্ষোরগরাক্ষসম্। জগদ্ধশে বর্ততেদং কুষ্ণস্ত সচরাচরম্ ॥ ১২২ 

 ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিঃ সন্বং তেজো বলং ধৃতিঃ ৷ বাস্থদেবাত্মকান্যাহুঃ 

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্জ এব চ॥ ১১৩ সর্বাগমানামাচারঃ প্রথমং পরিকল্যতে । 

'আচারপ্রভবোধর্শো ধর্ম ্রভুরচ্যুতঃ ॥ ১২৪ খষয়ো পিতরো 

মানব বাস্গুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং যিনি নে 
হন তিনি সর্বপাপ বিশুদ্ধ চিন্ত হইয়া সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন ॥১৭ 

বাস্থদেবের ভক্তগণের কোন অশ্তভ হয় না, জন্ম মৃত্যু জরা ও 

ব্যাধি ভয় থাকে না ॥১৮ শ্রদ্ধাভক্তি-সমন্থিত হইয়া এই স্তব 

পাঠ করিলে সখ, ক্ষাপ্তি শ্রী, ধৈধ্য, স্বৃতি কীন্তি অন্থিত হয় ॥ ১৯ 

পুণাশাল পুরুবোত্তম-ভক্তগণের ক্রোধ, মাতসধ্য, লোভ বা অস্তুভে 

মতি হয় না॥ ২০ মহাত্মা বানুদেবের বীর্যে, চন্তরস্ধ্য নক্ষত্র 

সহিত স্বর্গ, আকাশ, দশদিক, পৃথিবী ও মহাসমুদ্র সমস্ত ধৃত 

হইয়াছে ॥২১ সুর (দেব) অন্ুর গন্ধ, বক্ষ, উরগ ও রাক্ষস- 

সমন্বিত সমস্ত চরাচর জগৎ কৃষ্ণের বশীভূত /॥২২ ইক্জিয়গণ, মন 

বুদ্ধি সত্ব তেজ, বল, ধৈর্য, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সমস্ত বাসুদেবাতক 

পশ্ডিতগণ বলেন ॥ ২৩ সমস্ত আগষের আচার প্রথম (প্রধান , 

কল্পিত হইয়াছে, ধর্ম আচারপ্রভব, এবং আচ্যুত ধর্খের প্রদ্থু 0২৪ 



বিষ্চুসহত্রনা মন্তোত্রম্ । ৪৭ 

'দেবা যহাভূতানি ধাতব: জঙ্গমাজমৎ চেদং জগন্লারায়ণোস্তম্॥১২০ 
যোগোজ্ঞানং তথা সাংখ্যং বিদ্বাঃ শিল্পারদিকর্ম চ। বেদাঃ শান্্রাণি 

বিগ্তানমেতৎসর্ববং জনার্দনাৎ ॥ ২৬ একোবিবুরর্মতভূতং পৃথগ্ভৃতান্া- . 

নেকশঃ ৷ ত্রীর্লোকান্ ব্যাপ্য, ভূতাত্মা ভূঙক্তে বিশ্বভূগবায়ঃ ॥ ১২৭ 

ইমং স্তবং ভগবততো বিষ্ঞোর্বযাসেন কীন্তিতম্। পঠেদ্ য ইচ্ছেপুরুষ: 
শোয় প্রাপ্ত, স্থান চ॥ ১২৮ বিশ্বেশ্বরমজং দেবং জগত: প্রভবা- 

প্যয়ম্। ভঙ্গস্তি যে পুক্ষরাক্ষং ন তে যাস্তি পরাভবম্ ॥ ১২৯ 

অজ্জুন উবাচ ।-_-পদ্মপত্রবিশালাক্ষ পদ্মনাভ সুরোত্তম । ভক্তা- 

নামনুরক্তানাং ত্রাতা ভব জনাদ্দন ॥ ১৩০ 

শ্রীভগবান্ুবাচ ।-_-ঘো মাং নামসহজেণ স্তোতুমিচ্ছতি পাগুব। 

সোহমেকেন প্লোকেন স্ত এব ন সংশয়ং ॥ ৩১ নমোস্তনস্তায় সহশ- 

খবিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, মঙাভূত, খাতু, সমস্ত স্থাবর জঙ্গম এই 
জগৎ নাবায়ণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ॥১৫ ' যোগ জ্ঞান, 

ংখ্য, বিদ্যা, শিল্পািকন্মব, বেদ, শাস্ত্র, বিজ্ঞান এ সমস্ত জনার্দন 

হইতে সম্ভৃত তইক্লাছে ॥ ২৬ মহড়ুত এক বিষ্ণু পৃথকরূপে অনেক 

হইয়াছন | সেই অব্যয় বিশ্বভৃক্ ভূতাত্বা তিন লোক ব্যাপ্ত হইয়া 
সমস্ত বিশ্ব ভোগ করিতেছেন ॥২৭ বেদব্যাস-কীন্তিত ভগবান 

বির এই স্তব ধিনি পাঠ করেন তিনি শ্রেয় ও স্থথ লাভ কবেন ॥ 

২৮ বাহার! বিশ্বেশ্বর অজ (জন্মহীন) জগতের উৎপত্তি ও লয় কারণ 

কমল লোচন দেব বিষুকে ভজন! করেন তাহাদের কোথায়ও পরাভৰ 

হয় না ॥২৯ অজ্জুন বলিলেন । হে পদ্মপলাশলোচন, পল্মনাভ দেব- 

“শ্রেষ্ঠ জনার্দন ! তুমি অন্ুরক্ত ভক্তগণকে ত্রাণ কর ॥ ৩০ শ্রীভগ- 
বান্বলিলেন। হে পাগুব! যে আমাকে সহশ্রনামে স্তব করিতে 

" ইচ্ছা করে, আমি তাহার এক শ্লোকেই. স্তত হইয়া থাকি ॥ ৩৯ 



৪৮ স্তোজবত্বমাল। । 

ূর্তরে সহত্র-পাদাক্ষি-শিরোরুবাহবে। সহহ্রনায়ে পুরুষায় শাশ্বতে। 
সহত্রকোটীযুগধারিণে নন১॥ ৩২ নমঃ কমলনাভাম্ন নমন্তে জল- 
শায়িনে। নমস্তে কেশবানস্ত বাস্থদেব নমোহ স্ততে ॥৩৩ বাসনাদ্ান্ুদেবস্ত 

বাসিতং তুবনত্রয়ম্। সর্ধভূতনিবাসোহসি বান্ছদেন নমোহস্ততে ॥ ৩৪ 

নমে। ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কুষ্গয় গোবিন্দার 

নমো নমঃ ॥ ৩৫ আকাশাৎ পতিতং তোক্ং যথা গঞ্ছতি সাগরম্। 

সর্ধদেবনমস্কারঃ কেশবং প্রতিগচ্ছতি ॥৩৩ এষ নিক্ষণ্টকঃ 

পন্ঠা ত্র সংপুজ্যতে হরিঃ। কুপথং তং বিজানীয়ার্দেগাবিন্দ- 

রহিতাগমম্ ॥ ৩৭  স্র্ববেদেষু যৎপুণ্যং সর্বতীর্থেযু যফলম্। তৎ- 

ফলং সমবাপ্লোতি স্ত্বত্বা দেবং জনাপ্দনম্ ॥ ৩৮ যো নর: পঠতে 

নিত্যং ত্রিকালং কেশবালযে । দ্বিকালমেক কালং বা ক্রুরং সর্ববং 

যিনি অনস্ত, সহস্র মুর্তি, সহঅপাদ সহজ চক্ষু, সহ শির, সহত্র 

উরু, সহ্শ্র বাহু, সহস্রনাম, শাশ্বতপুরুষ, সহত্রকোটিযুগধারা বিষণ 

তাহাকে প্রণাম । যিনি পন্মনাভ জলশায়ী কেশব অনস্ত বাস্থদেব 

তাহাকে প্রণাম ॥ ৩৩ বাস্থদেবের বাসনে (সুগন্ধে) ত্রিভুবন বাসিত 

(স্ুগন্ধিত); হে বাস্থদেব! তুমি সর্বভূতের নিবাস তোমাকে নমস্কার ॥ 

৩৪ যিনি ব্রহ্গণার্দেব গোত্রাহ্মণের হিতকারী জগদ্ধিত কৃষ্ণ গোবিন্দ 

তাহাকে বার বার নমস্কার ॥ ৩৫ আকাশ হইতে পতিত জল যেরূপ 

সাগরে যায়, সর্ধদেবের নমস্কার তদ্রুপ কেশবে গিয়া থাকে ॥ ৩৬ 

ইহাই নিষফণ্টক পথ যাহাতে হরি সংপুজিত হন। গোবিন্দ 
রহিত আগমও কুপথ বলিয়া জানিবে। সর্ববেদে যে পুণ্য, 

সর্বতীর্থে যে ফল, দেব জনার্দনকে স্তব করিয়া লোক সেই ফল. 

লাভ করে ॥ ৩৮ যে কেশবালয়ে নিত্য ত্রিকাল দ্বিকাল বা! এক 

এ ইহা পাঠ করে তাহার সমস্ত ক্রুর কর্ম নাশ হয়। এই 

৮ আপস শা আচার বং আত বরের এ ২ 



বিষ্তুসহঅনামস্তে[ত্রম্ । ৪৯ 

ব্যপোহতি ॥৩৯ দহ্যস্তে বিপবস্তল্ত সোৌম্যাঃ সব্ধবে সদা গ্রহাঃ | 

বিলীযস্তে চ পাপানি স্তবে হাস্মিন্ প্রকীন্তিতে ॥ ৪০- যেন: ধ্যাতঃ 

শ্রুতো বেন যেনাম্ং পঠিতস্তবঃ। দত্তানি সর্বদানানি সুরাঃ 
সর্ষে সমচ্চিতাঃ ॥ ৪১. ইহলোৌকে পরে বাপি ন ভয়ং বিছ্াতে ক্কচিৎ। 

নাম্নাং সহম্বং যোহ্ধীতে দ্বাদশ্যাং মম জল্লিধৌ ॥ ৪২ স নিদ্হতি 

পাপানি কল্পকোটিশতানি চ1। নঅশ্বরথ-সাননধো পার্থ কুত্বা মনসি 

কেশবম্॥ ৭৩ পঠেম্নামসহঅংতু গবাং কোটিফলং লভেৎ। 
শিবালরে পঠেন্লিতাং তুলসাবনসংস্থিতঃ ॥ 85. নরো! মুক্তিমবাপ্রোতি 

চক্রপাণের্বচো বথা। ব্রহ্মহত্যার্দিকং পাপং সব্বং পঙ্চো বিনশ্যাঁতি ॥3 ৫ 

ইাতি শরনন্মহ।ভ।রতে-শতসহস্বসংহিতায়াং বৈরাসিক্যামান্ুশাসনিকে পর্বণি দানধন্মে 

ভী গ্বযুধিনিরসংবাদে জবিফেগিবাসহশ্রনাম-স্তোত্র সম্পূর্ণন। আকুষ্ং পশমন্তব। 

স্তব পাঠ করিলে তাহার সমস্ত শক্র দগ্ধ হয়, গ্রহগণ সৌমা হয় এবং 

পাপ বিলীন হয় ॥ ৪০ এইস্তব যিনি চিজ্তা করেন যিনি শ্রবণ 

করেন এবং ধিনি পাঁঠ কবেন, তাহার সর্ববিধ দান দত্ত হন্প এবং সমস্ত 

দেবত। পুজিত হন ॥৪১ ইহলোক বা পবলোকে কোথায় ও ভয় 
থকে না॥৪২ দ্বাদশীতে আমার সন্নিধানে যিনি সহশ্রনাম পাঠ 

করেন তিনি কল্প কোটাশত-কৃত পাপ নাশ করেন ॥ ৪৩ 'অশ্বখ- 

বৃক্ষের নিকটে কেশবকে মনে মনে চিত্ত! করিয্বা এই সহস্র নাম পাঠ 

কারলে কোট গোদান ফল লাভ হয় ॥ ৪৪ তুলসী বনস্থিত হইন্না 
শিবালয়ে নিত্য পাঠ করিলে চক্রপাণির বচনানুসারে মনুষ্য মুক্তি 

লাভ করেন এবং তীাহার ব্রহ্মহত্যা্দি সমস্ত পাপ বিনষ্ট হর ॥৪৫ 

ইতি মহা।রতে অনুশাসনপর্বেধ দানধন্মে ভীগ্মযুধিভির সংবাদে বিঝুঃর 

সহজ্নাম স্তোত্র সমান্ত। 



রুচিস্তোত্রম্ এ 

মার্কগের উবাচ। 

কুচি; প্রজাপতি: পূর্ব নির্মমো নিরহংকৃতঃ ৷ আনৃস্তো মিতশায়া 

'চ'চচার পৃথিবানিমাম্ ॥ ১. অনগ্নিমনিকেতক্ৈবৈকা হার-মনীশ্রম 
বিশুক্তসংজ্ঞং ত্বং দৃষ্ট। প্রোচুঃ স্বপিতরো মুনিম্ ॥ ২ 

€ পিতরউচুঃ | 

বৎস কন্পাৎ ত্বয়া পুণ্যো ন কতো! দারসঙ্গ ভঃ। স্বর্গীপবর্গহেতু- 

্বাদ্ বন্ধস্তেনানিপং বিনা ॥ ৩।” গৃহী সমন্তদেবনাং পিতৃপাঞ্চ তথা- 
চ্টনমূ। শধীণামতিথীনাঞ্চ কুর্বল্লেকান্ুপাশ্নতে ॥ ৪ । স ত্বং দৈবা- 

দবণাদ বংস বন্ধমন্মদূণাদপি । অবাপ্পোষি মন্তুযার্ষিভৃতেভাশ্চ দিনে 

দিনে ॥ ৫। অন্তৎপান্ঠ সুতান্, দেবানসন্তপা পিতুংস্তথা । অকুধা 

রর পুক্ে প্রজাপতি রুচি মমতা ও অহ কার শ্হ হইয়া নিদ্রা সংধম- 

পূর্বক নিভরে এই পৃথিবী; তারিন কারয়াছিটলন ॥ ১ তাভারু 

পিতৃগণ তাহাকে নিরগ্রি, নিকেতনশৃন্ত, একাহারী, গৃহস্থাদি- 

আশ্রমহীন এবং মুক্তসঙ্ধ দেখিয্া এই কথা বলিক্লাছিলেন ॥ ২ 

পিতৃগণ বলিলেন। হে বখস! দার-পরিগ্রভ স্বগ ও মোক্ষের 
নিদান, ভুমি কি নিমিত্ত, সেই পবিত্র দ্ারপরিগ্রহ কর নাই; দার- 
পরিগ্রহ বিনা নিরন্তর বন্ধন হইয়! থাকে ॥৩ গৃহস্থ সমস্ত দেবতা, 

পিতৃগণ, ফ্কষি ও অতিথিগণের পুজা করিয়া স্বর্গাদিলোক প্রাণ 

হইয়া থাকেন। বস! তুমি দার পরিগ্রহ ন! করিয়া দৈবঞ্চণ, পিতৃ- 
.খণ,মনথষ্য ও ভূতঞ্জণে দিন দিন বন্ধ হইতেছে॥ ৫ তুমি পুত্র উৎপাদ, 








